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Sammanfattning
Processledning är ett arbetssätt vars fördelar börjar bli mer och mer känt inom
organisationer. I och med detta börjar processledning också implementeras i
allt större utsträckning.

Ericsson Radio Systems AB (ERA) är verksamt inom området mobila system,
vilket innebär att företaget tillverkar system för trafiken mellan mobiltelefonen
och det fasta telefonnätet. ERA:s enhet i Gävle tillverkar sändar- och mottaga-
renheterna för dessa mobila system. Marknaden kännetecknas av snabba pro-
duktförändringar och kundernas krav på kortare ledtider. Detta har inneburit att
Gävleenheten valt att processorientera sin materialförsörjning.

Syftet med detta examensarbete var att avgöra hur en ny materialförsörjnings-
process skulle implementeras i praktiken vid Gävleenheten. En intressant fråge-
ställning var hur materialförsörjningen skulle uppnå en effektiv samordning
och ett effektivt samarbete i en materialförsörjningsprocess vilken består av
olika funktioner, linjeorganisationer, yrkeskategorier och kundbehov.

Efter studie av styrgruppen för materialförsörjningsprocessen och en fallstudie
av en grupp inom en av delprocesserna i samma process, har det framkommit
att materialförsörjningsprocessen inte har givits den chans den borde få för att
bli en stark och fungerande process vid ERA:s Gävleenhet.

Implementeringen av materialförsörjningsprocessen har saknat, och saknar, ut-
bildning av involverade delägare och styrgrupp. Förutom detta har samtidigt en
olycklig implementering av ett modellfabrikskoncept skapat oreda i begrepp
och skadat introduktionen av processer eftersom den inte kan appliceras på
Gävleenhetens materialförsörjning. Utbildning av gruppmedlemmarna i fallstu-
dien har däremot givit ett positivt resultat i engagemang, tillgänglighet, etcete-
ra. I och med detta har processförståelsen varit minimal inom Team Sourcing
samtidigt som den har utvecklats positivt hos gruppmedlemmarna i fallstudien.

Resultatet av våra undersökningar och resultatet av fallstudien visar att grund-
läggande problemet är brist på utbildning. Genom att utbilda processägare och
delprocessägare i processledning underlättas implementeringen och engage-
manget ökar. Utbildning av medarbetare i samband med uppstart av förbätt-
ringsgrupper ökar processförståelsen. För utbildning av medarbetare behövs
internkonsulter med en djup kunskap i processledning. Dessa skall att fungera
som underlättare i uppstartsskedet av processförbättringsgrupper. Genom en
lyckad processorientering finns goda förutsättningar för ökad logistisk effekti-
vitet.



Abstract
Business Process Management as a way of working is becoming more widely
known within organisations. As a result of this Business Process Management
is being implemented to a much greater extent.

Ericsson Radio Systems AB (ERA) works with mobile communication sys-
tems; the company manufactures systems for the communication between mo-
bile telephones and the conventional land based telephone network. ERA’s
plant in Gävle manufactures the transmitting and receiving unit for these sys-
tems. The market is characterised by quick product changes and customer de-
mand for shorter lead-time. This has led the ERA plant in Gävle to process ori-
ent their supply chain for material.

The purpose of this thesis was to examine how a new process for material
supply should be practically implemented at the ERA plant in Gävle. An inte-
resting question to answer was how the material supply chain could attain ef-
fective co-ordination and co-operation, in a process that consists of different
roles, line organisations, professions and customer needs.

After a study of the executive group for the material supply process, Team
Sourcing, and a case study of a group within the process, some observations
have been made. It has become apparent that the material supply process has
not been given the opportunity it deserves to become a strong and functioning
process within ERA’s plant in Gävle.

The implementation of the material supply process has lacked, and still does,
training of the process owners and the executive group, Team Sourcing. Furt-
hermore, an unfortunate implementation of a model factory concept has created
confusion in the definitions and harmed the introduction of the process since a
model factory can not be applied as it is on the material supply process at the
ERA plant in Gävle. Training of group members in the case study has produced
a positive result concerning commitment and availability, etceteras. Because of
the aforementioned, the understanding of processes has been minimal in Team
Sourcing at the same time as the understanding has been developing well in the
members of the group of the case study.

The result of our study and the result of the case study make it clear that the
cause of all problems discussed above has its origin in the lack of training.
Through training of the executives in Business Process Management a more
successful implementation can be achieved with greater commitment. The trai-
ning of co-workers when a new group for process improvement is started will
create a higher understanding of the business process. For the training, there
must be co-workers who work as consultants inside the company, with a tho-
rough understanding of Business Process Management. These shall have the



function of a facilitator when a group for process improvement starts. Through
a successful implementation of Business Process Management there are excel-
lent possibilities for increased logistic efficiency.
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1 Inledning
Ericsson Radio Systems AB tillverkar och säljer radiobasstationer för mobilte-
lefonsystem över hela världen. De tillhör marknadsledarna vad beträffar
kompletta systemleveranser (Ericssonmaterial). Produkternas höga teknikinne-
håll och stora förändringstakt innebär en nödvändig flexibilitet i organisation
och arbetssätt.

Egna begrepp och förkortningar är flitigt använda inom företaget vilket också
framgår av rapporten. De förklaras löpande i texten allt eftersom de introduce-
ras men finns också sammanställda i Appendix A.

1.1 Bakgrund
Den 1 januari 1999 omorganiserades produktionen vid Ericsson Radio Systems
(ERA) Gävleenhet från en funktionsorganisation till en produktorganisation.
Fortsättningsvis i rapporten kallas Gävleenheten ERA/PG, där PG kommer från
Produktion Gävle. Den långsiktiga målsättningen med produktorganisationen
var att en processorienterad verksamhet skulle skapas. ERA/PG består i skri-
vande stund av ett antal så kallade microfabriker samt olika stödfunktioner, ex-
empelvis personal, utveckling, ekonomi. Med microfabriker åsyftas produkt-
bundna enheter inom företaget, ansvariga för hela produktionsflödet från order
till leverans.

Leveranstiden vid inköp har förkortats från 16 veckor till 24 timmar på fem år.
Detta har krävt en hel del radikala förändringar. Utvecklingen av nya försörj-
ningsmodeller för materialanskaffning går snabbt och avrop kommer till större
del att ske direkt från produktionen. Dessa försörjningsmodeller ställer krav på
förändringar i flera arbetssätt samtidigt, från exempelvis materialhantering till
ekonomi, både systemmässigt och processmässigt. Behovet av att vidareut-
veckla försörjningsmodeller och processer är stort och det måste säkerställas att
det sker strukturerat och samordnat. Att utveckla och sprida ”best practice” är
en ledstjärna inom ERA/PG.

Stödfunktionen Materialförsörjning har, från och med 1 september 1999, lyft ut
inköpsverksamheten för produktionsmaterial till respektive microfabrik. Mate-
rialhantering, inköp av icke produktionsmaterial samt kvalitetssäkring ligger
kvar i den centrala organisationen tillsammans med en enhet vilken ansvarar
för processutveckling och IS/IT (informationssystem och informationsteknolo-
gi) inom materialförsörjning.

En materialförsörjningsprocess har identifierats och består av flera delproces-
ser; sourcing produktionsmaterial, kapacitetssäkring leverantörer, materialan-
skaffning, materialhantering samt leverantörsbetalning. Delprocessen sourcing
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produktionsmaterial motsvarar leverantörssäkring medan de övriga är självför-
klarande. Personer som arbetar inom materialförsörjningsprocessen finns inte
inom samma organisatoriska avdelning och representerar flera olika yrkeskate-
gorier.

För att säkerställa att verksamheten både samordnas och utvecklas gemensamt
kommer ett antal förbättringsgrupper att skapas både på chefsnivå och medar-
betarnivå. I vissa fall vidareutvecklas de där de redan finns. Förbättringsgrup-
per ansvarar för utveckling och samarbete inom olika gemensamma kunskap-
sområden och kan genom sin tvärfunktionalitet underlätta processverksamhe-
ten.

Det nya arbetssättet för inköpare, med microfabriker och materialförsörjnings-
process, skapar ett behov av fungerande kommunikation och samarbete över
produktgränserna för att få hela konceptet att fungera.

Undersökningen och arbetet med uppdraget från ERA/PG, omfattar stora över-
gripande ämnesområden i och med uppgiftens relation till både logistik, organi-
sation och kvalitet. Detta skapar samtidigt ett flertal intressanta frågeställning-
ar.

1.2 Syfte
Arbetets syfte är att undersöka hur en ny materialförsörjningsprocess skall
implementeras i praktiken. Ett försök i liten skala skall genomföras.

1.3 Problemformulering
Under förutsättningen att ERA/PG har arbetat fram bästa möjliga formella
struktur, med team och nätverk, är en relevant problemformulering;

”Hur når vi en effektiv samordning och ett konstruktivt samarbete i
praktiken, i en materialförsörjningsprocess vilken består av olika
funktioner, linjeorganisationer, yrkeskategorier och kundbehov?”
(handledare, Jennie Johansson)

Andra intressanta problemformuleringar utifrån ovanstående är;

• vilka olika förutsättningar och behov har de som arbetar med materialför-
sörjningsprocessen,

• hur uppnås vetskap om vad andra processmedlemmar arbetar med och vad
de inte arbetar med samt

• hur minimeras betydelsen av gruppsammansättning, för att underlätta den-
na?
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1.4 Avgränsningar
Arbetet fokuserar på de delar av materialförsörjningsprocessen som ägs och ut-
förs inom ERA/PG, dvs. arbete på koncernnivå, hos externa och interna leve-
rantörer eller hos kunder, betraktas inte. Önskvärda gränssnitt eller viktiga
faktorer skall tas fram för att förenkla arbetet mot dessa.

Studien skall betrakta formella strukturer på team, nätverk, etc. som givna för-
utsättningar och fokusera på hur dessa skall fungera i praktiken. För mera de-
taljerad beskrivning av strukturen hos ERA/PG, se kapitel 2 och 4.

Ett implementeringsförsök skall begränsas till ett processteam ingående i mate-
rialförsörjningsprocessen.

Eftersom organisationsförändringar är tidskrävande innefattar detta arbete, för-
utom undersökande arbete, endast framtagning av ett förslag samt prov och ut-
värdering av detta. Utkommunicering av förändrade rutiner och dylikt samt en
eventuell fullskalig förändring, genomförs av ERA/PG själva.

1.5 Metod
Arbetet utförs på ERA/PG vilket skapar förutsättningar för att förstå företagets
kultur, organisation, förändringsbenägenhet och marknadssituation. Under ar-
betets gång används olika kända arbetsmetoder såsom:

• processkartläggning,
• djupintervjuer,
• benchmarking samt
• litteraturstudier.

Genom användning av dessa metoder erhålls en klar bild av de förutsättningar
och behov implementeringsarbetet kan kräva. Anledningen till att genomföra
djupintervjuer är att det ger bästa kontakten med respondenterna och önskan är
att skapa ett förtroende till dem och, genom detta, hitta eventuella underliggan-
de faktorer till synen på processer och inställning till uppdraget som processä-
gare och delprocessägare.

Examensarbetet skall generera underlag för ett implementeringsförsök, genom-
föra implementering i en grupp, utvärdera arbetet samt skapa ett material för
framtida implementering av processförbättringsgrupper.
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2 Ericsson AB
Ericssonkoncernen grundades 1876 av Lars Magnus Ericsson och finns nu re-
presenterad i 140 länder och har över 100 000 anställda. Omsättningen 1998
var 184 miljarder kronor. Nätoperatörer, det vill säga de som levererar kombi-
nationen av mobil och fast telefoni till allmänheten, stod för nästan 70 % av
omsättningen. De största marknaderna är Kina, USA, Storbritannien, Brasilien
och Italien vilket gör att 94 % av faktureringen sker utomlands (Ericssonmate-
rial).

Ericssons produkter är i stor utsträckning starkt beroende av den höga föränd-
ringstakt utvecklingen skapar, exempelvis genom det ökade användandet av
Internet och trådlås telefoni.

2.1 Trådlös kommunikation
Verksamheter inom Ericssonkoncernen fokuseras på mobil kommunikation,
data och media. I praktiken innebär det både tal och data, med tillhörande ap-
plikationer och funktionalitet. Nära 40 % av alla mobiltelefonsamtal går i dag
via utrustning levererad av Ericsson. Figur 2.1 visar hur principen för mobil
telekommunikation hanteras av olika enheter. (Ericssonmaterial)

Figur 2.1 Mobil telekommunikation och dess delar (Erics-
sonmaterial)

Det är inom de kvadratiska symbolerna i figur 2.1, Ericsson Radio Systems AB
(ERA) är verksam. Det ”vanliga” telefonnätet, mobiltelefoner och tjänsteutbud
hanteras av andra Ericssonbolag.

Förändringstakten hos utrustning för trådlös kommunikation är relativt sett
mycket hög och ökar hela tiden. Detta märker vi själva genom alla nya model-
ler av mobiltelefoner som släpps, men förändringstakten gäller även bakomva-
rande utrustning i och med ökad funktionalitet och nya tjänster. (Ericssonmate-
rial)

Radiobas-
station

Kontroll-
enhet för

basstationer

Mobil-
växel

“Vanliga”
telefonnätet
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2.2 Ericsson Radio Systems AB
ERA ingår i Ericssonkoncernen och finns representerade på flera platser där
verksamhet liknande den i Sverige bedrivs, bland annat i Kina och Brasilien. I
Sverige finns ERA på orterna Katrineholm, Nynäshamn, Kista och Gävle. Kat-
rineholm och Nynäshamn tillverkar matning och annan hjälputrustning till bas-
stationer och Kista sköter projektverksamhet för utveckling och marknad.
(Ericssonmaterial)

I Gävle består ERA av fem enheter:

• Produktionenheten (ERA/PG) tillverkar och reparerar transceiverenheter
vilka tar emot signalen från och sänder signalen till mobiltelefonen, och in-
går i radiobasstationer för GSM samt PDC, det vill säga Japanstandard för
mobil kommunikation, samt tredje generationens mobilsystem byggt på
bredbandsteknik.

• Design av PDC finns inom ERA/PG.
• Testkompetenscenter för test- och mätteknik, finns inom ERA/PG.
• Supply Unit GSM Gävle (SU), en enhet för försörjning av marknaden med

kompletta kundanpassade leveranser av basstationer.
• Transceiver Design Unit, där framtidens transceivrar för GSM och dess pro-

duktion skapas.

Den största enheten inom ERA är produktionsenheten, vilken även inkluderar
ovan nämnda utvecklingsavdelningar för test- och mätteknik samt design. Me-
delåldern hos de ungefär 1900 anställda på ERA/PG är 33 år och företaget är
både ISO 9001- och 14001-certifierat (Ericssonmaterial). De produkter
ERA/PG tillverkar är:

• Transceiverenheter för GSM (Global System for Mobile Communication),
900/1800/1900 Mhz-bandet.

• Transceiverenheter samt små basstationer för PDC (Personal Digital Cellu-
lar System Japanese Standard). Består av två produktgrupper, MDE för
800/870/1500 Mhz-bandet samt CMS 30 för 1500 Mhz-bandet.

• Transceiverenheter för WCDMA (Wideband Code Division Multiple Ac-
cess). En bredbandsteknik för att möjliggöra snabbare överföring av infor-
mation och bilder. Kommer att vara i produktion under år 2000.

Transceiverenheter för GSM sätts samma till kundanpassade radiobasstationer
av SU Gävle, för övriga transceiverenheter sker sammansättningen vid andra
SU-enheter inom ERA.



Ericsson AB

7

ERA/PG har även ett ansvar som sträcker sig utanför den egna verksamheten.
Den spetskompetens de anställda vid produktionen besitter, när det gäller ut-
veckling av industriella processer, används för att utveckla produktionen vid
andra fabriker. Metoder som utvecklats i Gävle ligger idag till grund för pro-
duktionen vid Ericssonfabriker i bland annat USA, Brasilien och Kina.
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3 Teori
Detta arbete omfattar olika akademiska discipliner i och med kombinationen av
logistiska och organisatoriska aspekter. Variation och omfattningen av teorier
knutna till arbetet blir därefter. Någon fullständig beskrivning av respektive in-
kluderad teori är inte målsättningen med detta kapitel utan här skall grundläg-
gande begrepp definieras och beskrivas. För mera ingående beskrivningar av
teorierna hänvisas till refererande texter.

Kapitlets uppbyggnad går från en övergripande beskrivning av ämnesområdet
logistik och Supply Chain Management (SCM), till en något djupare beskriv-
ning av processer, organisationsförändringar, arbetsgrupper, nätverk samt
benchmarking, se figur 3.1.

Figur 3.1 Kapitlets teoretiska uppbyggnad (eget material)

3.1 Logistik
En allmän beskrivning av begreppet logistik är aktiviteter som skapar tid och
platsnytta, från råmaterial till färdig produkt (web-sida, Industrial Logistics). E.
Grosvenor Plowman refererar till logistik som de fem ”rätten”, rätt produkt, rätt
plats, rätt tid, rätt kondition samt rätt kostnad (Lambert & Stock, 1993).

Logistik kan i undervisningen kategoriseras i hårda och mjuka aspekter. De
hårda aspekterna skulle då motsvara matematiska beräkningar såsom ruttplane-
ring, lagernivåer, beställningsnivåer, etcetera medan de mjuka aspekterna inne-

Logistik/SCM

Processer

Organisationsförändringar

Arbetsgrupper

Nätverk

Benchmarking
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fattar exempelvis informationshantering och resurshantering. Supply Chain
Management inkluderar både mjuka och hårda aspekter med fokus på hela ma-
terialflödet, från leverantör till slutkund. Mera detaljerad beskrivning av Supply
Chain Management i kapitel 3.3.

3.1.1 Logistikflödets betydelse för produktionen
Produktionen i ett företag är beroende av tillgängligheten av naturliga resurser,
såsom material, maskiner och lokaler, humana resurser, finansiella resurser
samt informationsresurser. Naturligtvis behövs även ledning och stödjande
system. Utan någon av dessa finns det risk för att produktionen stannar och
utan produktion saknar företaget verksamhet. (Lambert & Stock, 1993)

3.2 Försörjningsmodeller
Ett företags produktion har alltid varit, i olika stor grad, beroende av en till-
strömning av material, vilken i sin tur har varit beroende av typ av produkt och
produktion, vilket materialbehovet är, hur marknaderna för ingående material
och utgående produkt har sett ut samt vilka transportmöjligheter som har fun-
nits. Optimalt för produktionen har varit, och är, att alltid ha material tillgäng-
ligt. Samtidigt vill en organisation inte ha för stort kapital bundet i lager eller
för stora kostnader i transporter. Optimering av dessa förhållanden har fram-
tvingat olika försörjningskoncept. (Lambert & Stock, 1993)

3.2.1 Leveransdrivna modeller
För att säkerställa exakt rätt material och kvantitet till en produktion har ett an-
tal tekniker tagits fram. Dessa bygger på ett behov som skall mätas. Inget får
levereras nedströms produktionskedjan om det inte finns ett uttryckt behov från
efterföljande steg, det vill säga ett så kallat pull-system. Tre huvudkoncept, be-
skrivna och översatta nedan, är; Materials/Manufacturing Requirements Plan-
ning, Distribution Requirements/Resource Planning och Just In Time. (Bower-
sox & Closs, 1996)

Materials/Manufacturing Requirements Planning

Denna behovshantering, kallad MRP eller Nettobehovsplanering, utgår från
kundorder eller prognos för en produkt och bryter ner den till bruttobehovet på
komponentnivå. Detta kan genomföras på två olika sätt, antingen med hjälp av
ett produktstrukturdiagram eller en ”bill of material” (BOM), där den slutliga
produkten kunden efterfrågar utgör nollnivån, se figur 3.2 och 3.3 nedan.
Bruttobehovet avstäms därefter mot lagernivåer, pågående produktion och
gjorda beställningar, vilket ger nettobehovet. Det skall ske genom optimering
av lager, arbetstid, personal eller andra resurser. (Vollmann et al, 1991)
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Figur 3.2 Produktstrukturdiagram för en snöskyffel (fritt ef-
ter Vollmann et al, 1991)

Figur 3.3 ”Bill of materials” (BOM) för samma snöskyffel
som i figur 3.2 ovan (fritt efter Vollmann et al,
1991)
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Nettobehovsplaneringen är med andra ord en detaljerad planering på kompo-
nentnivå och kräver därför tre grundläggande input. Den första är huvudplane-
ringen, vilken ger en uppfattning om vad som skall tillverkas för ett antal tids-
perioder framåt. Den andra är det man kallar BOM (bill of material), vilken är
en lista visande, för varje detaljnummer, vilka andra detaljnummer det finns di-
rekt behov av för att färdigställa detaljen. Den tredje och sista är, tidigare
nämnt, aktuell lagerstatus. För att veta inköpsbehovet av en artikel behövs in-
formation om antalet tillgängliga, antalet allokerade till andra existerande be-
hov samt antalet redan beställda. (Vollmann et al, 1991)

MRPII, från Manufacturing Resource Planning, är en utveckling av MRP. I
MRPII planeras hela företagets resurser. Metoden inriktar sig på operationspla-
nering i antalet enheter och finansiell planering i antalet kronor. Vidare finns
det en simuleringsdel där organisationen kan få svar på frågor, exempelvis ”vad
händer om...?”. Resultatet från detta system integreras med finansiella rappor-
ter, exempelvis affärsplan, inköpsrapporter, leveransrapporter och lagerrappor-
ter. (Toomey, 1996)

Distribution Requirements/Resource Planning

Denna teknik är en vidareutveckling av MRP där transporter också har inklude-
rats. DRP är prognos- eller kundorderdriven och förser huvudplaneringen med
signifikant input. I bill of materials (BOM), beskriven ovan, utökas den så kal-
lade nollnivån till att även tala om till vilket färdigvarulager och kundområde
produkten skall transporteras till. Tekniken använder samma typ av plane-
ringstabell som MRP, men det finns några väsentliga skillnader. I och med
detta kan Material- och Produktionsplaneringssystemet (MPS) knytas ihop och
användas för huvudplanering, nettobehovsplanering samt lokalisering och be-
hov av färdiga produkter. DRP är således verksamt i gränslandet mellan MPS-
systemet och marknaden. (Vollmann et al, 1991)

Ett väl utvecklat DRP-system hjälper till att förutse framtida behov ute på fältet
och matchar materialtillgången med efterfrågan för att snabbt anpassa till olika
infall från marknaden (Vollmann et al, 1991).

Just In Time

Denna teknik härstammar i 50-talets Japan och kanban, ett sätt att styra pro-
duktionen introducerat av Toyota Motor Company (Bowersox & Closs, 1996).
Just In Time (JIT) är mer att likna vid en produktionsfilosofi än ett produk-
tionsplaneringsverktyg. Syftet är att sträva mot noll lager, noll i ledtid, noll fel,
flödesorientering, flexibel produktion och att eliminera slöseri. JIT-filosfin
bygger på fyra olika block, processdesign, produktdesign, perso-
nal/organisatoriska faktorer samt material- och produktionsstyrning (MPS). Här
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beskrivs endast det block som berör MPS. Vid applicering av JIT behövs alla
de kritiska delarna av MPS-systemet, det vill säga produktionsplanering, hu-
vudplanering, kapacitetsplanering samt MRP. Om BOM, beskrivet i stycket
ovan, reduceras till två eller tre nivåer, kan detaljerad materialplanering och as-
socierade transaktionskostnader reduceras kraftigt. Rätt implementerat kan JIT
kraftigt reducera storleken på ”den gömda fabriken”, det vill säga den del av
verksamheten där det enbart produceras papper och datatransaktioner istället
för produkter. (Vollmann et al, 1991)

Det faktum att JIT minimerar lager gör produktionen ytterst flexibel vid pro-
duktionsförändringar och exempelvis inkuranser förekommer optimalt inte, ef-
tersom det inte finns något lager. Tekniken kräver dock mycket av före-
tagskulturen och planering av produktion.

3.2.2 Behovsdrivna modeller
Dessa tekniker används med fördel när behoven är oberoende av marknadens
efterfrågan, det vill säga minimal svarstid är ett måste (Bowersox & Closs,
1996). Teknikerna brukar även kallas för push-system vilket betyder att, i mot-
sats till pull-system, det producerade trycks nedströms i kedjan.

Rules-Based Reorder

Denna teknik bygger på en ”re-ordering point”, därför förkortas den ROP. Mot-
svarigheten på svenska är beställningspunkt. Tekniken bygger på användning
av statisktiska utfall och sannolikhetsberäkningar och är beroende av korrekta
prognoser, vilket är en svaghet om det är svårt att ta fram tillräckligt noggranna
underlag. Metoden har dock blivit mer accepterad genom den snabba utveck-
lingen inom informationsteknologin, vilken tillåter ackumulering av exakt in-
formation angående försäljningstillfälle samt eliminering av eventuell variation
i prestationscykeln. (Bowersox & Closs, 1996)

Utifrån denna bas har utvecklingen av nya metoder skett. Dessa är Quick Res-
ponse, Continuous Replenishment samt Automatic Replenishment.

Responce based techniques - Quick Responce (QR)

Tekniken QR, motsvarande direktleverans (egen översättning), fokuserar likt
Continuous Replenishment och Automatic Replenishment nedan, på använd-
ningen av tiden. QR håller hög omsättning på lager genom att delge lagerin-
formation och köpbeteenden till leverantörer i produktionskedjan. Ett kontinu-
erligt utbyte av information angående tillgänglighet och leveranser reducerar
osäkerheten i hela leveranskedjan och skapar en möjlighet till maximal flexibi-
litet. Användning av Internet, Electronic Data Interchange (EDI) och andra
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hjälpmedel för elektronisk handel och har minskat ledtiderna för denna teknik.
(Bowersox & Closs, 1996)

Responce based techniques - Continuous Replenishment (CR)

Denna teknik kallas även ”Vendor Managed Inventory”, det vill säga försäljar-
kontrollerat lager (egen översättning). Det är en utveckling av QR ovan efter-
som någon order inte behöver läggas. Målet är att skapa en så flexibel och ef-
fektiv leveranskedja att köparens lager kontinuerligt fylls på. Leverantören an-
svarar nämligen själv för om leverans är nödvändig genom insyn i kundens
verksamhet. Leverantören åtar sig att hålla köparens lager intakt och bibehålla
lageromsättningshastigheten. I vissa fall kommer anskaffningen använda sig av
”cross docking”, det vill säga omlastning sker vid godsterminal utan inlagring
(se appendix A), eller direktleverans i butik. Det finns två grundläggande krav
för att CR skall fungera effektivt. Det första är att det finns effektiva medel för
kommunikation och ett avancerat system för att avisera avsänt gods. Det andra
är att försäljningsvolymerna är tillräckligt stora för att skapa ekonomi i trans-
porterna. (Bowersox & Closs, 1996)

För att får ett effektivt system vid CR gäller samma förutsättningar som vid an-
vändandet av QR. Det måste finnas effektiva kommunikationssystem, antingen
via EDI eller ett internetbaserat verktyg.

Responce based techniques - Automatic Replenishment (AR)

Denna teknik är även känd som ”Profile Replenishment”, vilket motsvarar au-
tomatisk anskaffning (egen översättning). Tekniken är en utveckling av QR och
CR genom att den ger leverantören rätten att förutse framtida behov genom en
övergripande kunskap för en viss produktkategori. En kategoriprofil ger detal-
jer angående leveransstorlek, färger samt produkter associerade med försäljning
via en speciell sorts marknad. Genom att eliminera behovet av kontroll över la-
gernivåer och försäljningsstatistik för produkter med snabb genomloppstid, kan
leverantören förenkla kundens inblandning. Leverantörens insyn i kundens
system är ännu större och prognostiseringar av produktion används för leve-
rantörens planering. Sett från köparens synvinkel kan en output av leverantö-
rens AR vara ett felsäkert system för anskaffning av material, designat för att
ge maximal förtjänst inom aktuell kategori. Strategin reducerar även köparens
kostnader genom att överföra ansvaret för lager och anskaffning på leverantö-
ren. (Bowersox & Closs, 1996)

Likt vid användandet av QR eller CR, ställs höga krav på kontinuerlig kommu-
nikation via EDI eller internetbaserade verktyg.
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3.2.3 Lagermodell
Lager för produktion har varit ett kärt ämne att diskutera för att öka företagets
avkastning. Samtidigt behövs lager för att:

• skapa ekonomi i transporter,
• skapa ekonomi i produktion,
• utnyttja rabatter vid avtal,
• behålla säker leverantörskälla,
• uppnå sina kunders behov,
• klara av marknadens hårdnande krav,
• överkomma tids och platsskillnader i distributionskanaler,
• uppnå lägsta möjliga logistiska totalkostnad med behållen kundservice samt
• stödja olika försörjningsmodeller, exempelvis JIT. (Lambert & Stock, 1993)

I detta arbete studeras inte lagermodeller i sig men lagret berörs i en av
ERA/PG:s försörjningsmodeller, beskriven i kapitel 4.4.1.

Consignment Warehousing

Denna lagerteknik, även kallad Supplier Owned Inventory, konsignationslager
på svenska, innebär att leverantören tillåts använda kundens utrymmen för lag-
ring av färdiga produkter. Genom detta kan kunden erbjudas kort leveranstid
och hög tillgänglighet. Samtidigt behöver inte kunden binda stora kapital i lager
eftersom ägandet av materialet sker först vid uttag från lager. Det skall dock
sägas att kunden fortfarande har kostnader för själva lagerbyggnaden och övri-
ga kringliggande kostnader, exempelvis personal och gaffeltruckar.

För leverantören innebär detta att den får stå för kapitalbindningen men kan
istället slippa att hålla stora egna lager eller använda sig av dyra transportmedel
om kort leveranstid krävs.

Tredjepartslogistik

Det har gått ett visst mode i ordet tredjepartslogistik, vilket ibland vidlyftigt
används för att beteckna samma gamla tjänster transport- och lagerhållningsfö-
retag har erbjudit. Det finns dock ett antal försök till ordentliga definitioner av
begreppet. En skandinavisk definition lyder:

”the services offered by a middleman in the logistics channel
that has specialised in providing, by contract, for a given time
period, all or a considerable number of the logistics activities
for other firms” (Virum, 1993, s. 17)
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Denna definition bör dock kompletteras med:

”consists of a long term relationship between two parties
which regard each other as partners. The logistics solution is
worked out in co-operation specifically for each shipper. The
goal for the relationship should be to develop into strategic
alliances with win-win for both parties” (Virum, 1993, s. 17)

Ett trepartssamarbete förutsätter en relation mellan en varuproducent och den-
nes leverantör eller kund samt en tredje part som ansvarar för utvalda logistiska
funktioner. För att hantera det fysiska flödet behövs tillgångar i lagerbyggna-
der, materialhanteringsutrustning och personal för att organisera detta. En
tredje part, exempelvis en transportör, kan sköta funktioner motsvarande trans-
port, lagring samt viss produktbearbetning. I förlängningen är det möjligt att
tredje parten helt och hållet tar över vissa av varuproducentens inköps- och be-
ställningsfunktioner genom att agera i varuproducentens namn. De företag vilka
involverar en tredje part ser följande fördelar:

• en koncentration till sin kärnverksamhet,
• stordrift och specialisering uppnås genom att en tredje part hanterar flera

parters icke kärnverksamhet vilket i sin tur ger högre effektivitet än vad
varje enskild part kan uppnå samt

• en kritisk massa uppnås genom att mängden verksamhet blir större hos
tredje parten, vilket gör att en större, bredare och djupare kompetens behålls
lättare än vad varje enskild part kan upprätthålla. (Tarkowski et al, 1995)

Det finns även företag vilka anser att ett tredjepartssamarbete är negativt, sett
till den egna verksamheten. De problem företag åberopar är bland annat:

• att distribution som konkurrensmedel förskjuts från producent till tredjepart,
• att producent förlorar en strategisk funktion inom företaget samt
• att företag förlorar kontrollen över det fysiska flödet. (Tarkowski et al,

1995)

Tredjepartslogistik är, trots de negativa aspekterna ovan, en lösning vissa före-
tag väljer för att uppnå ett effektivare flöde av produkter och på samma gång
sänka kostnaderna för lagerhållning.



Teori

17

3.3 Supply Chain Management
Konceptet Supply Chain Management introducerades på tidigt 80-tal och har
fått mer och mer uppmärksamhet med åren. Det betraktas som en högre nivå av
logistik än dess föregångare men har likheter med dem. (Persson, 1997)

När en helhet skall betraktas i ett logistikflöde framhålls Supply Chain Mana-
gement. I denna filosofi betraktas hela flödet med alla leverantörer och kunder
från råvaruleverantör till slutkunden. (Bowersox & Closs, 1996)

En definition av begreppet Supply Chain Management är:

“an integrative philosophy to manage the total flow of a dist-
ribution channel from the supplier to the ultimate user”
(Ellram & Cooper, 1990, p. 1)

För att uppnå optimal prestanda på flödet i Supply Chain Management delas
företagets verksamhet upp i olika flöden, för att sedan kopplas ihop med leve-
rantörer och kunder, se figur 3.4 nedan. Genom ökad insyn i varandras verk-
samhet kan hela flödet optimeras, vilket i sin tur ger ökad kundservice till en
lägre totalkostnad samt ökad konkurrenskraft.

Figur 3.4 Flödet i Supply Chain Management (fritt efter
Bowersox & Closs, 1996)

Det är mervärdet för slutkunden som är drivkrafter med Supply Chain Mana-
gement. (Persson, 1997)

3.3.1 Hela systemet i fokus
Eftersom det är fokus på slutkunden och nyttan av samarbete som har skapat
förutsättningarna för filosofin, har det samtidigt skapats ett fokus inom och
mellan företag på hur slutprodukten produceras i sin helhet. Det går inte för re-
spektive tillverkare i flödet att enbart skapa en effektiv produktion och distri-
bution utifrån egna förhållanden. Risken för kostsamma suboptimerningar, med
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avseende på tider, tillgänglighet, etcetera är överhängande. Genom samverkan
och kommunikation kan exempelvis lagernivåer, förpackningsstorlekar, batcher
och produktionstakt anpassas till hela produktionsflödet (Bowersox & Closs,
1996). Det kan sedan innebära att vissa produktions- eller distributionssteg får
minska sina krav, det vill säga till viss del suboptimeras, för att kunna skapa
maximal nytta för slutkunden. De förändringar organisationer genomför, syftar
ytterst till att öka lönsamheten genom ökad logistisk effektivitet för hela sys-
temet, se figur 3.5 nedan.

Figur 3.5 Förändringar av den logistiska effektiviteten.
(fritt efter Ericsson och Persson, 1981)

3.3.2 Materialflöde
Inom Supply Chain Management fokuseras materialflödet från en ursprunglig
leverantör hela vägen till slutkund istället för att betrakta varje produktions-
och distributionssteg som enskilt (Bowersox & Closs, 1996). Aspekter som
måste hanteras gemensamt kan exempelvis vara förpackningsstorlekar och
materialval. Samarbetet i flödet syftar till att optimera hanteringen av råvaror
och produkter, dess lager, transporter och produktionstakt. Fokus på vad slut-
kunden vill ha och skall få, avgör valet av logistiklösningar för materialflödet.
Här ligger betoningen på att förenkla materialflödet, det vill säga ta bort de
hanteringssteg där inget värde tillförs flödet i helhet, med andra ord sträva efter
raka och effektiva flöden.

3.3.3 Informationsflöde
Likt materialflödets betydelse för produktionen har ett effektivt informations-
flöde stor betydelse för Supply Chain Management (Bowersox & Closs, 1996).
Den snabba utvecklingen inom informationsteknologin ger en möjlighet att
sänka kostnaderna för orderhanterng, reducera osäkerhet vid planering och
drift, samt assistera företaget att uppnå strategiska mål. Idag ser vi lösningar
som EDI och Internetbaserade verktyg användas i allt större omfattning vid
kommunikation med leverantörer. Detta leder till att kommunikationen sker
snabbare och den tillgängliga informationen är betydligt färskare än vid använ-
dandet av traditionella informationskanaler. Företag kan svara snabbare på för-
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ändringar i efterfrågan. Information har även en stor betydelse för att stödja för
företagets interna kommunikations- och informationsflöde. Med det interna
flödet avses den information som stödjer möjligheten till ledning, beslutsanalys
samt strategisk planering.

Betydelsen av korrekt information till rätt person är större i en verksamhet med
många gränssnitt eftersom det är i dessa överlämningar felaktigheter kan uppstå
(Robbins, 1996). Så länge en person hanterar en uppgift är all kompetens och
information på ett ställe men när en annan person involveras anser vi att risken
finns att någonting ”hamnar mellan stolarna”, det vill säga inte blir gjort. Ge-
nom en gemensam överenskommelse kan gränsdragningarna göras och slut-
kunden får en bättre och billigare produkt. Informationsflödet skall känneteck-
nas av enkelhet, med det menas att flödet skall vara designat så att informatio-
nen inte förvrängs på grund av för många inblandade i kommunikationskedjan
mellan köpare och leverantör.

3.3.4 Organisationsstruktur och dess betydelse för SCM
I ett historisk perspektiv har förtagets organisation, med avseende på logistik,
förändrats genom årtionden. Under sent 50-tal och tidigt 60-tal genomfördes de
första försöken att gruppera de logistiska aktiviteterna inom olika funktioner i
organisationen. Under sent 60-tal och tidigt 70-tal formades en funktion med
uppgift att hantera den fysiska distributionen. Under 80-talet började en renäs-
sans inom det logistiska området, vilket innebar att organisationsstrukturen
strävade efter att samla alla logistiska funktioner och operationer under en enda
chef i ledningsgruppen. Problemet med de ovan beskrivna strukturerna är att de
endast kan utvecklas till en viss gräns. När kravet på att material- och informa-
tionsflödets förmåga att svara på förändringar i efterfrågan ökar, måste även
organisationsstrukturen ses över. Det krävs radikala omstruktureringar och en
av dessa är att processorientera organisationen. (Bowersox & Closs, 1996)

Det finns tre utmaningar för ledning av en logistikprocess. Den första är att alla
ansträngningar måste vara fokuserade på aktiviteter vilka är värdeskapande för
kunden. En aktivitet existerar och är försvarbar endast om den bidrar till ökat
värde för kunden. För det andra kräver en processorientering att ingående kom-
petenser för att färdigställa arbetet finns tillgängliga oberoende av funktionell
tillhörighet. Till sist ska det arbete processen utför skapa synergieffekter. Ge-
nom en systemintegration, det vill säga processorientera arbetet, skall utbytet
för hela organisationen vara strukturerat så att maximum output nås till ett mi-
nimum input av investeringar. (Bowersox & Closs, 1996)

Med fokus på slutkund och hela flödet uppnås en processyn genom vilken tyd-
liga beskrivningar av gränssnitt underlättar och minimerar riskerna i gränssnit-
ten.
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3.4 Processer
Processtänkandet har ökat markant under senare åren även om slutkunden
egentligen alltid har varit den samma. Fokus på slutkunden har gjort att många
verksamheter har strukturerats om från att tidigare se sin verksamhet likt en
funktion, till att betrakta sig som en del i flödet där mervärde skapas för slut-
kunden. Antingen direkt i operativa processen, i ledningsprocessen eller i nå-
gon form av stödprocess. (Egnell, 1995) Att verksamheten blir mera kundfoku-
serad kan illustreras enligt figur 3.6.

Figur 3.6 En organisations målbild före och efter införande
av processorienterad verksamhet (Senge, 1995)

Enligt figur 3.6 uppstår en ideal målbild efter införande av processorienterad
verksamhet. En liten diskrepans kommer dock alltid i praktiken att finnas mel-
lan målbilder i delprocesser eftersom det är människor med olika viljor i re-
spektive process och delprocess.

3.4.1 Från vertikalt synsätt till processyn
Av nödvändighet och tradition har arbetsorganisationen utgått från att skapa
funktionella enheter bestående av medarbetare med liknande sakkunskap och
där samarbetet i första hand sker inom den egna funktionen för att exempelvis
lära av varandra. Detta tvärfunktionella samarbetet kan illustreras av arbetsflö-
det i figur 3.7 nedan. För att kunna arbeta med och förbättra processer måste
arbetsorganisationen baseras på att främja ett tvärfunktionellt samarbete, med
medarbetare vilka besitter olika sakkunskap. (Egnell, 1995)

Före Efter
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Figur 3.7 En vertikal organisation med ett tvärgående ar-
betsflöde vilket kan betraktas som en process (fritt
efter Egnell, 1995)

Genom att klart definiera och dokumentera arbetsflödet och gränser mellan oli-
ka funktioner eller personer, ökar förståelsen för arbetet och gränssnitten sam-
tidigt som ansvarsområden klargörs. Detta tydliggör också vem kunden egent-
ligen är eftersom överlämning från en funktion eller person till en annan är att
betrakta som leverans mellan leverantör och kund. Ett större kundfokus skapas.
(Egnell, 1995)

3.4.2 Lednings-, stöd- och operativa processer
Ett företag har genom alla tider haft en kund vilken har köpt och erhållit vad
företaget har producerat. Genom att tänka i processer, har fokus ökat på hur
hela verksamheten skall förbättras för att maximera kundnyttan, vilket i sin tur
har inneburit att företags administrativa och strategiska funktioner skall hjälpa
till att skapa mervärde för slutkunden genom deras indirekta värdeskapande.
Detta skapar en uppdelning av verksamheten i tre generella huvudprocesser,
vilka ingen verksamhet kan vara utan men naturligtvis benämna på annat sätt.
De är lednings-, operativa samt stödprocesser, se figur 3.8 nedan.

VD

Konstruktion Inköp Produktion Logistik Marknad

Arbetsflöde
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Figur 3.8 Illustration av organisationers grundläggande
processer (Egnell, 1995, efter idé från Rise &
Wiklund, 1992)

Exempel på olika processer kan vara hur ledningsgruppen skall arbeta, hur
montage skall utföras samt godkännande av leverantörer.

3.4.3 Processledning
I organisationen saknas vanligtvis både detaljerad kunskap om vad processled-
ning är och hur man skall införa processledning. Att på egen hand försöka infö-
ra processledning utan modeller och hjälp från erfarna personer kan vara risk-
fyllt. (Egnell, 1995)

Två angreppssätt rekommenderas vid införandet av processer och processled-
ning. Dessa är:

• Ta hjälp av en erkänt duktig konsult för att införa processledning i den
första processen. Låt samtidigt ett antal medarbetare, som inte arbetar i pro-
cessen men har stort intresse av processledning, vara med och lära sig till-
vägagångssättet. Dessa kan sedan arbeta likt internkonsulter eller underlätta-
re vilka utbildar processägare och processförbättringsgrupper i övriga pro-
cesser.

• Utbilda ett antal medarbetare i processledning i extern regi. Dessa kan sedan
arbeta likt internkonsulter eller underlättare för att utbilda processägare och
processförbättringsgrupper i övriga processer. (Egnell, 1995)

Operativ
process

Lednings-
process

Stöd-
process

Kundernas
behov

Kunder
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Vid en processimplementering är styrgruppens ansvar viktigt att klart definiera.
Därefter gäller det att identifiera operativa processer samt lednings- och stöd-
processer. För att undvika missförstånd och konflikter är det också viktigt att
klargöra gränssnitten mellan processer i samband med att arbetet börjar.

Krav på processledning och tre centrala nyckelbegrepp för att lyckas är:

• stöd och engagemang,
• kommunikation och information samt
• långsiktighet och uthållighet. (Egnell, 1995)

I de fall där arbete med att införa processledning inte har fungerat har det till
störta delen berott på bristande stöd och engagemang från styrgruppen (Egnell,
1995).

Stöd och engagemang

Egnell (1995) menar att styrgruppens engagemang är helt avgörande för om
satsningen på processledning skall lyckas eller inte.

Styrgruppen måste:

• Aktivt, i både ord och handling, visa att den stödjer förbättringsarbetet samt
sätta mål för processerna och därefter kontinuerligt följa upp hur väl målen
nås.

• Ge processägare och processförbättringsgruppen möjlighet att avsätta den
arbetstid som krävs för arbetet med att förbättra processerna och inte behöva
utföra det vid sidan om det dagliga arbetet.

• Öka förståelsen för processer genom att styrgruppen själv, på ett tidigt sta-
dium, börjar att arbeta med att införa processledning i den process som den
är verksam i, exempelvis någon ledningsprocess. Ett alternativ är att utse
någon eller några i styrgruppen till processägare för någon process eller del-
process vilket ökar signaleffekten till övriga chefer och medarbetare.

• Underlätta konfliktlösning genom att, innan arbetet startar, besluta och do-
kumentera ansvar och befogenheter för processägare, linjechefer och pro-
jektledare.

Kommunikation och information

För att få förståelse, engagemang och acceptans för förändringar, krävs att styr-
gruppen kommunicerar och informerar om målen med förändringen till alla
medarbetare och chefer. Det krävs också en förklaring till varför och hur för-
ändringen kommer att genomföras enligt kapitel 3.5. Syftet med processledning
måste var klart för alla medarbetare och chefer innan organisationen påbörjar
införandet. (Egnell, 1995)
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Långsiktighet och uthållighet

Egnell (1995) menar att införa processledning är en långsiktig satsning i orga-
nisationen för att öka kundfokusering och kundtillfredsställelse. Det krävs lång-
siktig planering och det kan ta flera månader innan riktigt mätbara resultat
kommer av satsningen. Brist på långsiktighet och uthållighet bland organisatio-
nens ledare riskerar att fördärva både satsningen på processledning och förtro-
endet hos medarbetarna. Processledning är inte en ny ”ledarskaps-fluga”, utan
ett nytt sätt att se på organisationen och dess verksamhet.

3.4.4 Processledningens olika roller
Vid införandet av processledning skall olika roller tillsättas, men det finns ing-
en generell lösning för hur dessa skall tillsättas utan det avgörs i respektive or-
ganisation. De olika roller processledning involverar är, enligt Egnell (1995):
• Styrgrupp: leder det övergripande förbättringsarbetet
• Processamordnare: skall leda arbetet med att införa processledning i organi-

sationen
• Processägare: är den person som har ansvaret för processen samt har befo-

genheter att förbättra och utveckla den
• Medhjälpare: hjälper till med dokumenteringen av processens och dess för-

bättringsverksamhet, samt administration av processförbättringsgruppens
aktiviteter

• Delprocessägare: är den person som har ansvaret för delprocessen samt har
befogenheter att förbättra och utveckla den

• Underlättare: har djup kunskap om processer och de verktyg man kan an-
vända i förbättringsarbetet, men behöver ej ha kunskap om den aktuella pro-
cessen

3.4.5 Processkartläggning samt verktyg för förbättringsarbetet
Första steget mot en processorientering är att kartlägga och förstå den egna
verksamhetens processer. Ett sätt att åskådliggöra processerna, eller arbetsflö-
dena genom den egna organisationen, är att använda flödesdiagram (se appen-
dix B). Genom att rita processen får vi en bild av hur olika aktiviteter hänger
samman. Därefter kan vi studera varje delprocess och aktivitet mera i detalj.
Flödesdiagram hjälper oss att förstå hur arbetet utförs och hitta förbättringsom-
råden. Vi kan identifiera de viktigaste processtegen och vi kan även avgöra om
vissa processteg kan utföras parallellt eller elimineras. (Blomqvist & Haeger,
1996)

För att strukturera förbättringsarbetet kan vi ta hjälp av verktyg som visuellt vi-
sar oss vilka problem vi kan angripa först samt hur vi ska nå målet med att eli-
minera de problem vi väljer att angripa. Det finns två uppsättningar relativt



Teori

25

enkla verktyg vi kan använda, de sju förbättringsverktygen (7-QC) och de sju
ledningsverktygen (7-MT). De sju förbättringsverktygen kan hjälpa oss att sva-
ra på frågor som (Blomqvist & Haeger, 1996):

• Var finns de data vi behöver (datainsamling)?
• Hur frekvent uppstår problemen (histogram)?
• Vilka problem är mest utbredda (paretodiagram)?
• Vilka är de bidragande orsakerna till problemet (fiskbensdiagram)?
• Vilka är orsakerna till variationen (uppdelning)?
• Finns det ett samband mellan två faktorer (sambandsdiagram)?
• Är processen under kontroll (styrdiagram)?

De sju ledningsverktygen kan hjälpa oss att finna svar på frågor som (Blom-
qvist & Haeger, 1996):

• Vilka är våra huvudsakliga problem och utmaningar (släktskapsdiagram)?
• Vilka faktorer påverkar vilka (relationsdiagram)?
• Hur skall vi gå till väga för att uppnå våra mål (träddiagram)?
• Hur hänger olika saker ihop (matrisdiagram)?
• Hur upplevs vi av vår omgivning (matrisdataanalys)?
• Hur kan vi planera implementeringen av en viss åtgärd (processbeslutsdia-

gram)?
• Hur kan vi klara av många saker samtidigt (pildiagram)?

För utförligare beskrivning av 7-QC och 7-MT hänvisar vi till appendix C samt
appendix D. Matrisdataanalys beskrivs ej på grund av dess komplexitet. Meto-
den kallas även för principalkomponentanalys och ingår i en större grupp sta-
tistiska verktyg för analys av multivariat numerisk information (Bergman &
Klefsjö, 1995).

3.4.6 Processledning och krav på organisationen
För de flesta innebär införandet av en processyn i organisationen ett nytt sätt att
tänka och betrakta sin vardag. Dessa förändringar är inte alltid lätta att ta till
sig, särskilt om ledningen väljer att behålla den funktionella strukturen i organi-
sationen. Den funktionella strukturen kan försvåra organisationens chanser att
tänka i nya banor eftersom organisationen är kvar i den struktur där arbetet be-
drevs innan införandet av processorientering. För att lyckas med införandet av
processledning kan det vara nödvändigt att samtidigt förändra organisations-
strukturen så att den miljö där arbetet bedrivs också förändras.
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3.5 Organisationsförändring
Ahrenfelt (1995) skriver i sin bok att förändring är det enda konstanta i en or-
ganisation. Handen på hjärtat kan vi väl alla konstatera att det även gäller våra
egna liv. De förändringar vi påverkas av kan ibland vara självvalda men ofta är
de mer eller mindre påtvingade. Oberoende av hur de uppstår, måste vi kunna
hantera förändringar.

Det finns två olika former av förändring, första och andra ordningen. Första
ordningens förändring motsvarar en förändring inom systemet, förnyelse eller
förbättring och förändringen är initierierad inifrån företaget. Andra ordningens
förändring motsvarar i sin tur en verklig förändring, förändrat tänkande och
beteende. Inititeringen i detta fall kommer ofta utifrån, exempelvis från mark-
naden. (Ahrenfelt, 1995)

Samma författare hävdar att det finns två förändringsalternativ; förebyggande
och när krisen är ett faktum. Det förstnämnda är ofta kontroversiellt eftersom
det sker utan förutsedd anledning, medan det andra är mera accepterat eftersom
många inser att ”något måste göras”.

Ahrenfelt (1995) tycker att det finns många argument för förebyggande föränd-
ring, även om det anses kontroversiellt. Dessa är att:

• ha tid att förbereda sig,
• äga initiativet,
• planera resurser,
• ge möjlighet att prioritera,
• handla utifrån rationella tankemönster samt
• få tid att justera fel.

Med förberedelser ökar chanserna för en lyckad förändring. Några tänkvärda
punkter vid förberedelse är:

• Vad skall ha inträffat då förändringen är klar?
• Beskriv den önskvärda situation organisationen skall befinna sig i efter för-

ändringen.
• Beskriv sedan flera tänkbara scenarior för framgångsrika genomföranden.
• Varför kommer detta förändringsarbete att ”gå åt skogen”? (Ahrenfelt,

1995)

Enligt Cicmil (1999), och refererade författare i hennes artikel, finns det tre
viktiga förutsättningar vid organisatoriska förändringar vilka tyder på framför-
hållning. Dessa är:
• att skapa anledning till förändring,
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• att ledningens engagemang klart visas samt
• att inställningen till förändring är något naturligt.

Hur framgångsrik en förändring blir är beroende av gapet mellan uppfattning
och verklighet i tre aspekter. Dessa är varför, det vill säga det strategiska målet
med förändringen, vad som skall göras samt hur arbetet skall utföras. Se figur
3.9. Skillnader mellan egna uppfattningar och verkligheten i dessa tre kursivt
noterade faktorer gör att motståndet ökar till en förändring. Antingen genom ett
organiserat motstånd, dvs. när det saknas förståelse för aspekterna vad och hur
eller genom långsamt lärande eller kort minne vilket ger en skillnad i aspekten
varför. (Cicmil, 1999)

Figur 3.9 Förändringsgap och dess relation till Varför, Vad
och Hur (fritt efter Cicmil, 1999)

Ovanstående resonemang medför att kommunicering av visioner, mål, medel
och tidsramar är mycket viktiga vid förändringar för att skapa en god förutsätt-
ning för arbetet. Det är ledningens ansvar att hantera detta innan påbörjat för-
ändringsarbete och även under arbetets gång.

3.5.1 Anledningar till misslyckanden
Utöver ovanstående viktiga aspekter har undersökningar utförts för att identifi-
era anledningar till misslyckanden vid organisationsförändringar. Kotter (1995)
har, genom en undersökning utförd på mer än 100 företag, identifierat åtta be-
tydande anledningar vilka, var och en, kan spoliera en förändring av en organi-
sation. Dessa anledningar är:

Projektet
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VAD
ut från projektet,
mätbara resultat

HUR
impl.-process, 
engagemang, 

uppg. kunnanade

VARFÖR
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Organiserat
motstånd

Kort minne
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1. Företaget etablerar inte en nog stor känsla av att det är brådskande. Utan
motivering kommer inte individer att hjälpa till och förändringen kommer
ingen vart.

2. Företaget tillsätter inte en styrgrupp med nog stor kraft att förändra. Vid
lyckade förändringarna har betydelsefulla personer såsom styrelseordföran-
den, VD:n eller divisionschef plus 5 till 25 eller ibland upp till 50 personer
samlas och utvecklat ett delat åtagande för att nå utomordentligt utfall ge-
nom förnyelse.

3. Förändringsarbetet saknar en vision. Vid varje framgångsrik organisations-
förändring har styrgruppen utvecklat en bild av framtiden som är relativt lätt
att kommunicera samt tilltalar kunder, aktieägare och anställda.

4. Styrgruppen underkommunicerar visionen med en faktor tio. Förändringen
är omöjlig om inte hundratals eller tusentals individer är villiga att hjälpa
till, ofta till gränsen att göra kortsiktiga uppoffringar. Anställda kommer inte
göra uppoffringar om de inte tror att en förändring är möjlig, även om de är
missnöjda med rådande dödläge. Utan trovärdig kommunikation i stora
mängder, kommer förändringen aldrig att lyckas fånga de anställdas själ och
hjärta.

5. Företaget tar inte bort hinder för den nya visionen. Framgångsrika föränd-
ringsprocesser involverar fler och fler personer, allt eftersom processen fort-
skrider. Anställda är uppmuntrade att prova på nya angreppssätt, utveckla
nya idéer samt tillhandahålla ledarskap. Alldeles för ofta förstår anställda
visionen och vill få det att fungera, men så dyker det upp en ”elefant” som
blockerar vägen, exempelvis organisationens struktur.

6. Företaget planerar inte för framgångar och skapar inte framgångar på kort
sikt. Reella förändringar tar tid och en ansträngning till förnyelse riskerar att
förlora drivkraft om det inte finns några mål att nå och celebrera på kort
sikt.

7. Företaget deklarerar framgång för tidigt. Efter några få år av hårt arbete
kan ledningen känna sig lockade att deklarera seger vid först klara indika-
tionen på produktivitetsförbättring. Inte förrän förändringen har sjunkit djup
in i organisationens kultur, en process som kan ta allt från ett par år till tio
år, är de nya angreppssätten etablerade.

8. Företaget förankrar inte förändringen i företagets kultur. Förändringen
fastnar när det blir ”sättet vi gör det här” i organisationen, när det blir ett
med ”blodflödet” i företagets kropp. Innan förändringen är rotad i sociala
normer och delade värderingar är den ett mål för tillbakagång så fort trycket
för förändring försvinner eller tas bort.
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3.5.2 Ledningens ansvar
Innan en förändring påbörjas skall en stabilitet i organisationen upplevas. Detta
har ledningen bäst kontroll över. Ledaren för förändringsarbetet skall styra så
att den starka inre strukturen organisationen har, behålls under en förändring.
Om den inre strukturen bryts kommer förändringen att skapa problem istället
för möjligheter. (Ahrenfelt, 1995)

”Att styra processen och inte medarbetaren består ofta av re-
gi, inte ordergivning” (Ahrenfelt, 1995, s. 91)

Citatet ovan tyder på att ledning av förändring är ett samspel mellan flera aktö-
rer vilket ger ett stort behov av rätt kommunikation till rätt personer.

3.5.3 Kommunikation
För att kunna bedriva förändringsarbete måste alla ha samma bild av verklig-
heten vilket inte är fallet om små ”vita lögner” genomsyrar organisationskultu-
ren. Genom att dölja problem kan felaktiga beslut tas och det blir ingen betjänt
av. Detta skapar en stor betydelse av god och ärlig kommunikation (Ahrenfelt,
1995).

”Information är en envägsprocess och monolog medan kom-
munikation är en flervägsprocess och en dialog” (Ahrenfelt,
1995, s. 92)

Kommunikation skall bedrivas i dialog för att erhålla reflektioner och syn-
punkter samt för att skapa förtroende och förståelse. Det som är en självklarhet
för en individ kan innebära en helt annan självklarhet för andra individer. Det
är via kommunikation dessa ”självklarheter” blir synliga och vi kan skapa en
samstämmig bild av vilket mål vi försöker uppnå. Ett bra forum för denna
kommunikation är tvärfunktionella arbetsgrupper. (Ahrenfelt, 1995)

3.6 Arbetsgrupper och deras sammansättning
Organisationer är beroende av att anställda samarbetar för att uppnå maximal
kapacitet. Det är därför vi organiserar oss, för att uppnå mera än vi själva klarar
av. Resultatet av olika arbetsgrupper i projekt, processer eller ledningsgrupper
beror på, förutom kompetens i ämnet, hur väl gruppen fungerar (Robbins,
1996).

3.6.1 FIRO-modellen
Ett metod för introducering av arbetsgrupper är att använda FIRO-modellen
(Fundamental Interpersonal Relationship Orientation). Will Schutz fann vid sin
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forskning att en grupp genomgår tre olika stadier under sin utveckling mot
enighet och effektivitet. Arbetet är presenterat i hans bok ”A three-dimensional
theory of interpersonal behaviour” skriven 1958 och översatt och sammanfattad
i kursmaterial (Handledarmaterial till UGL). Faserna och deras karaktäristik
framgår av figur 3.10 nedan. De måste genomgås i pilens riktning och varje
gång uppgiften faller utanför gruppens målram eller en ny gruppmedlem till-
kommer, återgår gruppen till ursprungsfasen Tillhöra. Ju mognare en grupp är
desto kortare tid behöver gruppen för att återvända till fasen innan förändring.

Figur 3.10 FIRO-modellens tre faser (fritt efter UGL)

Gruppmedlemmarna upplever olika saker i de olika tillstånden. Kortfattat kan
tillstånden beskrivas enligt följande. I Tillhörafasen försöker de lära känna var-
andra och tar få risker. De är i stort behov av ledaren vilken kan hjälpa dem
med uppgiften. I Rollsökningsfasen börjar konkurrens och konflikter uppstå
och medlemmarna är villiga att ta risker för att uppnå personliga mål. De är i
denna fas beroende av struktur och ledarskap men vill inte låta någon i gruppen
vara ledare. I Samhörighetsfasen, vilket inte alla grupper uppnår, kan gruppen
hantera konflikter, delge idéer, känslor, åsikter och feedback samt försvarar
gruppen mot andra. För att nå till den slutliga fasen krävs ett framsynt ledar-
skap. (Handledarmaterial, UGL)

I övergångarna mellan faserna finna det två tillstånd vilka kännetecknas av
konfliktlöshet. De kallas Gemytlighetsfasen och Idyllfasen. Den förstnämnda
uppstår mellan Tillhöra och Rollsökning när alla i gruppen känner varandra och
är med i gruppen. Den andra uppstår mellan Rollsökning och Samhörighet och
kännetecknas av att någon stor konflikt har lösts och alla känner sig till freds
med resultatet. (Handledarmaterial, UGL)

Tillhöra
In - Ut

Får jag komma
ombord?

Rollsökning
Topp - Botten

Vem styr båten?

Samhörighet
Nära - Långt ifrån
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Teori

31

Effektiviteten av gruppens faktiska arbete, det vill säga att lösa sina uppgifter,
är näst störst i Gemytlighetsfasen och störst i Samhörighetsfasen. Därför efter-
strävas den senare (Handledarmaterial, UGL).

3.6.2 Självstyrande arbetslag
Självstyrande arbetslag (Self Directed Teams, SDT) bygger på att tidsoptimera
icke produktiv tid genom att utföra annan värdeskapande verksamhet, exem-
pelvis förbättra arbetsmetoder. Fördelar omnämnda i litteratur är minskade pro-
duktionskostnader, minskade administrativa kostnader, bättre sammanhållning
inom och mellan avdelningar, förbättrad kommunikation av visioner och mål
samt större delaktighet, där så är applicerbart. (Clifford & Sohal, 1998)

Utvecklingen av SDT kan beskrivas i fyra steg där varje steg måste föregås
med utbildning. De fyra stegen är:

1. Introduktion av SDT. Håll en rak linje och ge mycket utbildning.

2. Skapa en kärngrupp av typen SDT vars uppgift är att introducera filosofin
SDT i organisationen.

3. Skapa strategiska arbetslag för att samordna alla de nu fungerande SDT.

4. SDT börjar involvera leverantörer och kunder i arbetet. (Clifford & Sohal,
1998)

SDT skall fokusera på möjligheter i framtiden och vara en del i ledningens
uppdrag. Kopiering av andras koncept är dock inte någon lösning eftersom
varje organisation har speciella behov och kräver sin implementering. Stegen
ovan är en bra början.

Implementering av arbetsgrupper

Teorierna beskriver SDT som något mycket bra för organisationer, om de fun-
gerar och inte motarbetar sitt ursprungliga syfte det vill säga att skapa mervärde
för organisationen och för de anställda. Sex olika steg skall genomgås vid
implementering av SDT. Dessa är:

1. lära sig vad SDT är,
2. undersöka hur mottaglig organisationen är för SDT,
3. förmedla ut till de anställda vad SDT är och hur de är relaterade till organi-

sationens vision och mål,
4. ta organisationen genom ombyggnadsprocess,
5. implementera förändringen samt
6. utvärdera SDT. (Clifford & Sohal, 1998)
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Utbildning och dess betydelse

Enligt arbetsgången ovan vid implementering av SDT har utbildning stor bety-
delse. Enligt ovan är utbildning också en förutsättning för att överhuvudtaget
kunna utveckla SDT. Det är därför rimligt att konstatera att utbildning är grun-
den för att SDT skall ha något berättigande. Omfattningen och karaktären på
utbildningen beror naturligtvis på organisationen och dess medarbetare.

Samordning och kommunikation

Det vanligaste felet vid introduktion av SDT är att gå ut i verksamheten och
forma fel SDT för arbetsuppgiften. En refererad författare hävdar att SDT fun-
gerar om de introduceras samtidigt som någon annan organisatorisk förändring.
Om introduktionen sker som en egen aktivitet finns risken att SDT inte funge-
rar av just den anledningen. (Clifford & Sohal, 1998) Detta kräver en samord-
ning och kommunikation av introduktionen av SDT.

Då SDT innehåller individer med olika kompetenser och olika funktionell till-
hörighet kommer det forum som gruppen utgör att bli en kommunikationskanal
mellan de olika funktionerna vilket kan innebära att organisationen når en ef-
fektivare samordning av sin verksamhet. Dessa grupper kommer att bilda na-
turliga nätverk mellan organisationens olika delar.

3.7 Nätverk
Nätverk är en form av gruppering i livet, andra är exempelvis kluster, allianser
och koalitioner (Robbins, 1996). Alla bygger egentligen på nätverk men har lite
olika funktion, därför är nätverk ibland ett samlingsbegrepp för alla. En defini-
tion av begreppet är:

”a specific set of linkage among a defined set of individuals”,
(Robbins, 1996, s. 299)

Nätverk fyller många funktioner i samhället, exempelvis lärandet av andra. Ef-
tersom lärande involverar människor och kontakten dem emellan, hävdar refe-
rerade författare i artikeln skriven av Liebeskind, et al (1995), att avtal inte kan
förmedla lärandet inom en organisation. Nätverk fyller därför en mycket viktig
funktion för en organisations lärande eftersom det skapar förutsättningar för in-
formationsspridning på ett naturligt och lättsamt sätt, samtidigt som det skapar
en otrolig flexibilitet.

Nätverk delas ofta in i formella och informella. Formella nätverk är oftast
knutna till någon form av organisatorisk struktur, ofta med syfte att samordna
gemensamma aktiviteter eller kunskap. Informella nätverk har ingen koppling
till organisatoriska strukturer och bildas företrädesvis inom samma sociala
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grupp, men det finns naturligtvis andra formationer också. Dessa kallas gräns-
överskridande nätverk (fri översättning). (Liebeskind, et al, 1995)

Sammantaget finns det alltså, i jämförelse med formella arbetsformer, två vik-
tiga faktorer med nätverk vilka är unika och mycket viktiga att beakta. Dessa är
att:

• nätverk fyller en funktion mellan formella funktioner inom och utom orga-
nisationer samt

• nätverk stödjer utväxling av kunskap utan att använda prissättning eller
kontrakt. (Liebeskind, et al, 1995)

Det finns några viktiga aspekter att beakta inom ett nätverk. Det är inte samma
aspekter i olika nätverk men ett nätverk bygger åtminstone alltid på ärlighet och
trovärdighet. Om inte dessa två uppfylls av någon medlem i ett nätverk, kan de
övriga i nätverket utesluta vald person genom att helt enkelt inte informera eller
frysa ut personen.

Det finns olika utseenden på nätverk, vilka påverkar hur kommunikationen
fungerar. Utseendet av nätverket kan beskrivas enligt:

• en kedja; där kommunikation har en bestämd väg att vandra,
• ett hjul; där en person kommunicerar med alla andra samt
• ”alla pratar med alla”; vilket innebär att kommunikationen fungerar obe-

hindrat mellan alla gruppmedlemmar. (Robbins, 1996)

Ett externt nätverk av experter kan ge en organisation information och fler vä-
gar för värdering av kunskap och genom detta öka sin egen effektivitet i att sö-
ka värdefull information, filtrera information, koda information, göra rätt in-
vesteringar och applicera rätt typ av ledning. (Liebeskind, et al, 1995)

Med hjälp av de nätverk tvärfunktionella arbetsgrupper skapar kan vi med hjälp
av intern benchmarking finna lösningar till hur vi förbättra vårt dagliga arbete
inom organisationens processer. Vi finner nya vägar genom att lära av andra.

3.8 Benchmarking
En verksamhet inom en organisation strävar efter förbättring, men för att vet
hur bra verksamheten verkligen är kan en jämförelse med andra behövas. Jäm-
förelser behöver inte vara inom egna organisationen utan kan med fördel utfö-
ras på andra organisationer och deras motsvarighet till verksamheten eftersom
nya uppslag till arbetsformer kan finnas i en annan typ av profession. (Bergman
& Klefsjö, 1995)
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Syftet med benchmarking är att systematiskt jämföra sig med, och lära av andra
företag eller organisationer. Företag har i och för sig alltid sneglat på konkur-
renter, men det har oftast saknats ett systematiskt angreppssätt och en tydlig
metodik för genomförandet. Benchmarking hjälper även ledningen att hitta och
använda sig av utmanade mål eftersom någon har visat att det är möjligt. Det
kan också vara ett sätt att lämna de invanda spåren och hitta nya tankebanor
och lösningar. (Blomqvist & Haeger, 1996)

Det är viktigt att påpeka att benchmarking är mycket mer än att kopiera. Det
kräver en djup självanalys och förmåga att kunna överföra tekniker, arbetssätt
och processlösningar till den egna organisationen, vilka fungerar i ett annat
sammanhang. Grundläggande för att lyckas med benchmarking är att den egna
organisationen har en utvecklad processyn. Benchmarking betyder alltså att vi
studerar processer hos andra, exempelvis våra konkurrenter, och inte deras pro-
dukter. (Bergman & Klefsjö, 1995)

Utmaningen ligger inte i första hand att hitta goda förebilder, utan snarare att
översätta förebildernas arbete till något som passar den egna organisationen.
(Blomqvist & Haeger, 1996)

Själva jämförelseprocessen, benchmarking, beskrivs av Xerox som en process
med sex olika steg. Dessa är planera, sök, studera, analysera, anpassa och för-
bättra. En klar knytning till kvalitetsteknikens PDCA-cykel ges också. Se figur
3.11 nedan för detaljer och inbördes beroende. (Bergman & Klefsjö, 1995)

Figur 3.11 Processen att göra benchmarking, enligt Xerox
(Watson, 1992)

Planera: Förstå den egna processen och mät vikti-
ga framgångsfaktorer

Sök: Leta upp lämplig organisation att göra proces-
sjämförelse med

Studera: Studera jämförelseprocessens förmåga
och analysera gap

Analysera: Bestäm orsaker till skillnader i de båda
processerna

Anpassa: Välj den bästa åtgärden och modifiera till
den egna miljön

Planera

Gör

Studera

Förbättra: Implementera åtgärder och mät den
modifierade processen

Lär
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4 En materialförsörjning i omvandling
I detta kapitel beskrivs nuläget hos ERA/PG:s organisation, det vill säga hur
organisationen betraktas vid arbetets start, samt arbetsgång och vägval för ar-
betet. Vi behandlar logistiska aspekter, processer samt organisation, arbetsteam
och andra faktorer att beakta vid en organisationsförändring.

4.1 Logistikens betydelse för Gävleenheten
Material- och informationsflödet hos ERA/PG har stor betydelse för den logis-
tiska effektiviteten. En övergripande illustrering av dessa flöden hos leverantör,
ERA/PG och ERA:s sammansättnings- och leveransenhet, Supply Unit, visas i
figur 4.1. Supply Unit används inte för alla produkter eftersom direktleverans
sker från fabriken till japanska marknaden.

Figur 4.1 Material och informationsflöde från leverantör till
slutkund, utifrån ERA/PG:s perspektiv (eget material)

Detta examensarbete behandlar pilen ”Mtrl-anskaffn.” i figur 4.1. Materialan-
skaffningen har traditionellt hos ERA/PG sett ut som i figur 1 i appendix B.
Flödet av aktiviteter vilka direkt påverkar produktionen berör minst fyra perso-
ner och tar mellan 4 och 25 dagar. För vissa produkter till och med upp till 45
dagar. Detta anses vara alldeles för lång tid i den hårdnande konkurrensen.

Ericsson Radio Systems opererar på en marknad i ständig och snabb föränd-
ring. Kunderna kräver extremt korta ledtider och en mängd olika varianter på
de produkter de tillhandahåller marknaden. Produkter innehåller dessutom upp
till 30 % av specialkomponenter vilka är dyra att lagerhålla men ändå dyrare att
vara utan i produktionen. Ovanstående krav gör att ERA/PG inte kan arbeta
med materialförsörjning på det traditionella sättet utan måste börja tänka i nya
banor och finna nya sätt att säkerställa materialbehovet. Leveranstider mellan
24 och 72 timmar avkrävs många av leverantörerna till ERA/PG vilket innebär
att även de måste börja arbeta på nya sätt. Andelen leverantörer med traditio-
nell materialförsörjning är 76,4 % av produktantalet. Samtidigt har ERA/PG ett

Mtrl.-
anskaffn.

Leverantör Produktion
Packning
Skeppn.

Supply
Unit

Slutkund

Prognoser och utfall
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krav på sina leverantörer att hålla en 90-procentig leveransprecision men nuva-
rande uppfyllnad är 67 %.

Att arbeta på ett traditionellt sätt, samtidigt som leveransprecision och le-
veranstid skall förbättras, innebär en ökad kapitalbindning i form av ökade la-
gernivåer eller ökade transportkostnader. Inventory Turn-Over (ITO), lagerom-
sättningshastighet, är ett mätvärde för kontroll av lagernivåer. Med traditionell
materialanskaffning har ERA/PG haft ett ITO, beroende på produkt och efter-
frågan, på mellan 5 och 15 gånger, vilket har varit för lågt med de ökade kraven
på minskad kapitalbindning. Ovan noterade krav och förväntningar gör nytän-
kande och förändring nödvändigt.

4.2 Förändringsbenägenhet
Ericsson Radio Systems har en historia med många organisationsförändringar.
Det har exempelvis varit verksamhetsområden som har slagits samman eller
brutits isär. ERA/PG har funnits 16 år i nuvarande omfattning.

Det faktum att företaget har en föränderlig historia och tillverkar en produkt
som har snabb förändringstakt, gör att de anställda har anpassat sig till föränd-
ringar på ett naturligt sätt. Förändringen av första ordningen, beskrivet i kapitel
3.5, pågår ständigt hos ERA/PG. Förlagsverksamheten belönas med hälften av
intjänade pengar. Under detta arbetets gång utföll flertalet större belöningar.

Förändringar av andra ordningen, också framställt i kapitel 3.5, är de föränd-
ringar som är svårast att acceptera men Ericssons verksamhet och marknadssi-
tuation med sina relativt kortlivade produkter gör att även denna typ av föränd-
ringar accepteras av de anställda, om än med lite kommentarer och motvilja.

Med framtidens ökade krav på flexibilitet ökar också behovet av en organisa-
tion där detta kan accepteras. Målsättningen är att göra produktionen och reste-
rande verksamhet bättre och mera konkurrenskraftig. Eftersom Ericson är en
stor koncern och har flera verksamhetsområden finns det möjligheter att använ-
da olika hjälpmedel för att förbättra sig.

4.3 Arbetsformer för förbättring
Ericsson-koncernen är stor och har genom åren genomgått olika koncept och
”paket” för gemensamt förändringsarbete. Oftast har detta bedrivits i projekt-
form.

Ericsson använder FIRO-metoden i sina långtidsprojekt, längre än ett år. Meto-
den, beskriven i kapitel 3.6.1, är grundlig och alla chefer på Ericsson går en
extern utbildning, Utbildning Gruppledare (UGL), där metoden är inkluderad.
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Nackdelen med metoden är att den tar mycket tid och på grund av detta an-
vänds den inte till pilotgruppen i detta examensarbete.

Ofta har ERA/PG genomfört projekt inom ERA i egen regi eftersom de är en
stor och betydelsefull enhet. Under detta arbetets gång har tre andra föränd-
ringsprojekt bedrivits. Dessa är Bright Light, ROM och PG-teams. Vad be-
greppen betyder exakt har inte undersökts, det intressanta är vad de står för i
organisationen.

Bright Light

Bright Light är ett koncern-projekt för att skapa bästa tänkbara produktionsen-
het och sedan sprida sitt kunnande till andra enheter. Projektet har stark knyt-
ning centralt och erhåller därför medel för att driva olika utvecklingsprojekt i
linje med Bright Lights slutliga mål, utmärkelsen Light House, det vill säga
kunskapsspridande enhet inom Ericsson-koncernen. Förändringsprojekt inom
Bright Light är oftast av andra ordningens förändring, vilket innebär stora om-
ställningar och långa projekt.

Result Oriented Management

Result Oriented Management (ROM) är ett förbättringsverktyg vilket en extern
konsult har introducerat. Verktyget innebär en strikt arbetsform och rapporte-
ringsstruktur för att säkerställa utveckling inom olika mindre områden. Föränd-
ringen är av första ordningen i de flesta fall. Genom att involvera alla personal-
kategorier, engagera kunniga personer från en central avdelning samt att doku-
mentering är styrd till att endast få göras på stora konferensblock, har ett ar-
betssätt skapats för att ge alla anställda mervärde i förändringar och möjlighet
att medverka till utveckling och förbättring. Verktyget upplevs dock som byrå-
kratiskt och skall inte drivas i egensyfte, anser flertalet av intervjuade medar-
betare.

PG-teams

PG-teams innebär en organisatorisk förändring då målstyrda grupper, liknande
teorierna i kapitel 3.6.2, införs på produktionsgolvet. Denna förändring har på-
gått en tid och involverar produktionen. En pilotgrupp, med fördelade ansvar-
sområden utöver produktionsfrågor, genomförs samtidigt som detta arbete.

4.4 Förändring av materialanskaffning
Ovan nämndes hur ERA/PG har arbetat med materialanskaffning och föränd-
ringar. Genom att fokusera på förändring av just materialanskaffningen har
större möjligheter givits för att höja verksamhetens utfall och målvärden. ITO
för materialförsörjningen hos ERA/PG är knappt 14 gånger, vilket inte når upp
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till målsättningen på 22. Skillnaden kan naturligtvis bero på olika saker, men
det är av största vikt att fortsätta förändringsarbetet eftersom det inom en nära
framtid kommer att ställas ännu större krav i och med en höjning av ITO till 40
gånger. (Wennberg)

Det operativa målet för materialanskaffningen är enkelhet, både för medarbeta-
re och leverantörer. Genom detta skall möjligheterna till fel minimeras och led-
tiderna kortas vilket möjliggör ökad effektivitet. ERA/PG har utformat ett antal
enkla och effektiva försörjningsmodeller baserade på olika teorier och på pro-
duktionens behov. I vissa fall har de behållit samma namn som teorierna, i and-
ra har de skapat egna.

Framtagningen av dessa försörjningsmodeller har skett genom samarbete inom
inköpsfunktionen. Ledningsgruppen för inköp, tillika processförbättringsgrup-
pen för materialförsörjningsprocessen, Team Sourcing, har varit involverad i
framtagningen och slutligen godkänt och påbörjat implementeringen av för-
sörjningsmodellerna. Framtida utveckling av dessa och framtagning av nya
modeller, är uppgifter för pilotgruppen i detta arbete, Team Försörjningsmo-
deller.

4.4.1 De nya försörjningsmodellerna
Nedan är försörjningsmodellerna presenterade och förklarade på det sätt som
ERA/PG betraktar och benämner dem. Figurerna 4.3 till 4.6 illustrerar de olika
logistiklösningarna. En figurförklaring lämnas i figur 4.2.

Figur 4.2 Bildförklaring till nedanstående försörjningsmodeller
(fritt efter Ericssonmaterial)

Rektangeln till vänster i bilderna motsvarar leverantören, triangeln motsvarar
lagret hos ERA/PG, cirkeln motsvarar produktionen hos ERA/PG och figurerna
i underkant av bilderna motsvarar tillgänglig information. Ägandet av materia-
let markeras med gråskiftande fylld symbol för leverantören och tom symbol
för ERA/PG.

Leverantör

Lager

Produktion

Ericsson

Prognoser och/eller utfall

Transport
(avtalsreglerad)

Rapporteringspunkt
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Call-Off Production

Vid Call-Off Production (COP) initierar, eller triggar, produktionen till leve-
rantören att lagret behöver fyllas på. Triggern motsvarar den heldragna linjen i
figur 4.3. Ericsson betalar för det som levereras in i lagret. Leverantören har
prognosunderlag att stödja sin produktionsplanering på. COP används tillsam-
mans med ett enkelt binge-system med två eller tre behållare i passande storle-
kar beroende på produkt.

Figur 4.3 Illustration av COP (Ericssonmaterial)

Modellen härrör till teorierna kring JIT och kanban. Fördelarna, enligt
ERA/PG, är att lagernivåerna är visuellt kontrollerbara i och med binge-
systemet samt att produktionen har direkt kontroll över materialtillgången. As-
pekter för införandet av denna försörjningsmodell är exempelvis:

• geografiskt avstånd och transportledtider eftersom produktionen arbetar med
små lagerkvantiteter,

• processtabilitet hos leverantören i och med att ingen direkt kvalitetskontroll
genomförs och felleverans inte kan hinnas med,

• antalet användare eller förbrukare eftersom accumulering av kvantiteter inte
är möjlig när produktionen ligger i olika microfabriker samt

• leverantörens ledtid eftersom det skapar behovet av lager hos leverantören
vid de begärda korta leveranstiderna.

Supplier Managed Inventory

I modellen Supplier Managed Inventory, SMI, får leverantören prognoser, pro-
duktionsutfall och reklamationsinformation för att själva avgöra när det är dags
att fylla på i Ericssons förråd, se figur 4.4. Det verkliga produktionsutfallet styr
informationen leverantörerna får tillhanda. Nominell, över och undernivåer är
överenskomna och verktyg för informationsöverföringen finns.
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Figur 4.4 Illustration av SMI (Ericssonmaterial)

Försörjningsmodellen knyter till Continuous Replenishment (CR) med dess in-
syn i kundens produktion och prognoser.

Denna försörjningsmodell blir mycket kraftfull och besparande tack vare Erics-
sons prognos och utfallsverktyg, Supplier Forecast Tool (SFT), vilket är till-
gängligt på Internet och reducerar arbetsmängden för prognoser till ett mini-
mum. Det viktiga att beakta vid införandet av denna modell är:

• antalet leverantörer för produkten, det vill säga det kan bara vara en leve-
rantör med ansvar för en produkt i ERA/PG:s lager,

• leverantörens ledtid eftersom det skapar behovet av lager hos leverantören
vid de begärda korta leveranstiderna samt

• volym hos användare vilket också är knutet till leverantörens ledtid och det
faktum att det inte kan vara flera leverantörer.

Consignment Warehouse

Consignment Warehouse, CoW, innebär att leverantören levererar till Ericssons
förråd utifrån prognoser och produktionsutfall liknande SMI ovan, men ägandet
av levererad produkt övergår först när produktionen tar ut den från lagret, se
figur 4.5. Detta minskar kapitalbindningen för Ericsson samtidigt som det ger
leverantören möjlighet att reducera leveranstiden ordentligt utan att öka ut-
rymmet för sitt lager.

Figur 4.5 Illustration av CoW (Ericssonmaterial)

Denna modell bygger, precis som SMI ovan, på CR eftersom det bara är det
formella ägandet som skiljer sig åt. Det innebär inga skillnader i hänsynstagan-
det vid valet av denna modell. Totalkostnaden är naturligtvis intressant efter-
som kapitalbindningen minskar jämfört med SMI.
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In House Delivery

Det signifikanta för In House Delivery, IHD, är att leverantören fyller på i pro-
duktionen, genom att själv fysiskt gå in dit, och inte i lagret, se den förlängda
leveranspilen i figur 4.6. Det är, även i denna modell, leverantören som själv
avgör när det är dags att fylla på, precis som i SMI och CoW ovan. Artiklarna
som använder denna försörjningsmodell är fästelement. Buntband är i skrivan-
de stund nästa produktgrupp redo för denna typ av försörjning.

Figur 4.6 Illustration av IHD (Ericssonmaterial)

Genom leverantörens insikt i produktionen samt prognoser motsvarar även
denna modell CR i teorierna. Samtidigt är det en form av JIT-leverans eftersom
lagernivåerna anpassas till produktionstakten. Viktiga aspekter vid val av denna
försörjningsmodell är:

• geografiskt avstånd och transportledtider eftersom produktionen arbetar med
små lagerkvantiteter,

• antalet leverantörer för produkten, det vill säga det kan bara vara en leve-
rantör med ansvar för en produkt i ERA/PG:s lager,

• processtabilitet hos leverantören i och med att ingen direkt kvalitetskontroll
genomförs och felleverans inte kan hinnas med samt

• antalet användare eller förbrukare eftersom accumulering av kvantiteter inte
är möjlig när produktionen ligger i olika microfabriker.

Third Part Logistic Provider

Denna modell handlar om tredjepartslogistik vilket är ett känt begrepp och
egentligen beskriver en form av mellanhantering där logistiska fördelar kan
uppnås. Ericsson använder förkortningen 3PLP. Detta är egentligen inte någon
försörjningsmodell i sig utan 3PLP använder sig av någon av de ovanstående.
Det är dock en intressant hantering av lagret och tillgängligheten. ERA/PG har
två stora 3PLP företag knutna till sig. De är Arrow och Avnet, två multinatio-
nella tredjepartslogistiker för elektroniska komponenter. Tillsammans levererar
de i skrivande stund 23 % av totala antalet produkter till ERA/PG. För att välja
denna leveransmodell måste följande beaktas:
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• processtabilitet hos leverantören och med att ingen direkt kvalitetskontroll
genomförs och felleverans inte kan hinnas med,

• standard eller ej standardprodukt eftersom tredjepartslogistiker inte besitter
kundens produktkompetens samt

• volym hos användare det vill säga en ekonomisk volym försvarbar för tred-
jepartslogistikern.

Val av försörjningsmodell

Valet av försörjningsmodell har noterats per modell ovan men sammanfattat
sker det utifrån ett antal kriterier, vilka samlade är:

• Produktens placering i Krajlic-matrisen, beskriven nedan.
• Totalkostnad vid olika lösningar. Om olika lösningsalternativ är möjliga

skall totalkostnaden beaktas.
• Geografiskt avstånd och transportledtider. Speciellt intressant för COP och

IHD eftersom låga lagernivåer ger ökade transporter.
• Antalet leverantörer för produkten. IHD, SMI och CoW kan bara fungera

vid så kallad single source, det vill säga med en leverantör.
• Processtabilitet hos leverantören, det vill säga produktkvalitet, leveranspre-

cision, etcetera. För 3PLP, IHD och COP är detta kritiskt när begränsad
kvalitetskontroll sker.

• Allokeringssituation, det vill säga materialläget i världen påverkar val av
försörjningsmodell. Vid brist kan det vara svårt att använda någon av dem.

• Antalet användare/förbrukare/microfabriker. Detta påverkar antalet ”lager”
vid COP och hantering av komponentrullar och dess uppdelningsproblem i
IHD.

• Leverantörens ledtid. Realistiska lager hos leverantör måste eftersträvas. Det
kan innebära att CoW är bättre än COP.

• Standard/ej standardprodukt. Måste beaktas vid 3PLP eftersom den kräver
standardkomponenter.

• Volym hos användare. Exempelvis 3PLP behöver en grundomsättning för
att fungera. CoW kräver utrymme hos ERA/PG.

• Leverantörens mognad avseende IT, försörjningssätt, etcetera. Försörj-
ningsmodellerna kräver en viss ”uppgradering” av leverantörernas rutiner.

• Långsiktigheten i relationen till leverantören. I och med tätare samarbete
med önskade leverantörer och avveckling av andra, mera beskrivet nedan,
måste detta beaktas vid införandet av försörjningsmodeller (Ericssonmateri-
al)

En illustrativ beskrivning av det första kriteriet ovan ger viss insikt i några av
aspekterna vid val av försörjningsmodell. Krajlic-matrisen i figur 4.7 delar in
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produkter i fyra olika kategorier, hävstångsprodukter, strategiska produkter,
okritiska produkter samt flaskhalsprodukter. Hävstångsprodukter har högt vär-
de och kan levereras av flertalet leverantörer till skillnad från strategiska pro-
dukter vilka också har högt värde men endast en eller ett fåtal leverantörer.
Okritiska produkter har lågt värde och många möjliga leverantörer medan
flaskhalsprodukter har lågt värde men bara en eller ett fåtal leverantörer.

Krajlic-matrisen visar förenklat hur val av de olika försörjningsmodellerna sker
utifrån komponentens placering i matrisen, se figur 4.7.

Figur 4.7 Lämpliga försörjningsmodeller enligt Krajlic-matrisen
(fritt efter Ericssonmaterial)

4.4.2 Omfördelning av arbetsuppgifter
De nya försörjningsmodellerna skall hantera stora delar av det krävande bevak-
ningsarbetet av leverantörerna, vilket inköparna tidigare har lagt mycket tid på.
Det nya arbetssättet och den nya försörjningen ger möjligheter till förbättrings-
arbete, kommunikation och samarbete eftersom de operativa aktiviteterna flyt-
tas ut i produktionen. Samtidigt får inköparna större kundfokus i sitt arbete och
produktionspersonalen större inflytande över materialanskaffningen, vilka till-
sammans ökar fokus på slutkund och produkt på ett naturligt sätt.

4.5 Omorganisation för logistikflöde
De nya försörjningsmodellerna, ökad flexibilitet och större krav på snabba le-
veranser till kund, ställer nya krav på ERA/PG:s organisation och logistikflöde.
Det traditionella sättet att organisera sig, med fokus på funktion, innebär att fö-
retaget kan utvecklas till en viss gräns, men för att utvecklas ytterligare måste
nya organisatoriska lösningar och arbetssätt tas fram och implementeras. Mål-
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sättningen inom ERA/PG är att organisationen skall vara orienterad så att den
kan svara på snabba förändringar i efterfrågan. De förändringar organisationen
har genomgått, och genomgår, syftar ytterst till att, genom fokus på den interna
och externa kunden, öka lönsamheten genom ökad logistisk effektivitet, se ka-
pitel 3.3.1. Man går med andra ord från ett funktionsorienterat till ett flö-
des/processorienterat arbetssätt.

I linje med ovan genomfördes, i januari 1999, en omorganisation av produktio-
nen hos ERA/PG, från en funktionsorienterad till en produktorienterad organi-
sation med tillhörande stödfunktioner. Anledningen till denna omorganisation
var att öka kundfokus i produktionen och skapa finjusterade och självgående
enheter, så kallade microfabriker.

Från att tidigare varit experter och fokuserade på vissa produkter eller leveran-
törer har inköparna i och med ovan fått i uppdrag att göra alla inköp. Samtidigt
skall kompetensen behållas vilket ställer höga krav på kommunikation och
samordning.

Ur ett logistikperspektiv ligger Supply Chain Management rätt i tiden, vilket
innebär att företag har fokus på hela materialflödet, från leverantör till slutan-
vändare. För Ericsson har detta inneburit ett nytt fokus och en del förändringar
inom och utanför den egna organisationen. Samarbete har utvecklats för mate-
rialflödets intressenter.

4.5.1 Förändringar mot leverantörer
Idag är Ericsson fokuserat på att arbeta med sin kärnverksamhet och köpa in
övrig verksamhet utifrån. Detta påverkar och styr i hög grad inköpen och gör
valen av leverantörer extra viktiga. Samtidigt skall antalet leverantörer reduce-
ras för att kunna underhålla samarbetet med de kvarvarande. Antalet leverantö-
rer skall exempelvis, för en av microfabrikerna, reduceras med 24% på sex må-
nader. För att uppnå ovanstående har en ny leverantörspolicy arbetats fram på
koncernnivå. Den har tre grundläggande mål:

• En strävan efter att ha långsiktiga relationer med världsledande leverantö-
rer.

• Skapa en vinna – vinna relation, det vill säga att båda parter, Ericsson och
leverantören, skall tjäna på ett samarbete. Genom att ge leverantören en
skälig vinst kommer den att kunna utvecklas och leva vidare som en under-
leverantör till Ericsson.

• För att klara av att arbeta med långsiktiga leverantörsrelationer måste Erics-
son minska det totala antalet leverantörer, det vill säga fasa ut de som inte
bedöms som utvecklingsbara och fördjupa samarbetet med övriga.
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Att tydliggöra och lägga över större och större ansvar på leverantören är också
något Ericsson-koncernen har arbetat intensivt med. Detta arbete har legat till
grund för framtagningen av tidigare nämnda verktyg, Supplier Forecast Tool
(SFT). I detta verktyg finner leverantören information om prognoser och för-
brukning utifrån artikelnummer, och blir således själv ansvarig för att hämta
information och vida åtgärder. Liknande lösningar finns för ritningar och speci-
fikationer.

4.5.2 Interna förändringar
Inom ERA/PG finns en medvetenhet om att det inte är tillräckligt att enbart fo-
kusera på leverantörerna och deras prestationer. Själva inköpsverksamheten
står inför nya krav på kompetens och arbetssätt. Kompetensen måste användas
mera till val av leverantörer, leverantörsutveckling samt till att samordna be-
hov, än till traditionell inköpsverksamhet. Dagens ledtid för inköp av produk-
tionsmaterial är i snitt 13,4 dagar vilket inte riktigt motsvarar målsättningen på
11 dagar. För att komma ner till önskat målvärde skall materialavropen modifi-
eras och flyttas närmare det fysiska behovet, det vill säga från inköparna och ut
till produktionen och dess materialhanterare. För att detta skall bli genomför-
bart måste de materialförsörjningsmodeller ERA/PG använder sig av känne-
tecknas av enkelhet.

Den nya microfabriken TRU GSM + är ett intressant studieobjekt eftersom de
har undersökt nya alternativ för hela logistikflödet, från leverantör via produk-
tion till leverans. Det har påverkat organisationerna hos både leverantörer och
kunder till det positiva, anser Jonas Ygeby. ERA/PG har i sina diskussioner
med leverantörer ställt helt nya krav vilket har tvingat alla parter att fundera
över nya arbetssätt. Tack vare ovanstående har leveranstiderna på två år för-
kortats ner från fem dagar till 24 timmar. (Ygeby)

För att praktiskt klara av förkortningen av leveranstid har ett nytt styrsystem,
kallat Assembly Flow Management (AFM) tagits fram, vilket ger ERA/PG
möjligheten att simulera, sekvensplanera, tidssätta och starta kundorder, det vill
säga utveckla en optimal produktionsplan. (Ygeby) En förutsättning för att
kunna skapa detta system är att kartlägga arbetsflödet, det vill säga tänka i pro-
cesser.

4.6 Processintroduktion
Verksamheten hos ERA/PG beskrivs, enligt figur 4.8 nedan, i skrivande stund i
tre huvudprocesser, TTT (Time To Technology, teknikutveckling) där tekniken
för framtida produkter tas fram, TTM (Time To Market, produktutveckling) där
tekniken skall göras producerbar, samt TTC (Time To Customer, kundorder-
flöde/produktion) där själva produktionen sker. Under huvudprocessen TTC är
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produktionen indelad i så kallade microfabriker, en per produkt och även en för
Repair Center. Den sista microfabriken har i uppgift att reparera alla produkter
ERA/PG tillhandahåller marknaden.

Figur 4.8 Organisationsschema för Gävleenheten (Ericssonmate-
rial)

Enligt figur 4.8 finns det även en produktenhet för bredbandstekniken Wide-
band Radio Network (WRN). Denna del ligger organisatoriskt under Ericsson
Radio Systems i Kista eftersom den fortfarande är i utvecklingsfasen, men den
kommer så småningom att flyttas in som en microfabrik i TTC. Introduktionen
av nya microfabriker, i detta fall TRU GSM + i figur 4.8, sker kontinuerligt och
samtidigt som utfasningen av en av andra microfabrikerna.

TTT, TTM samt TTC påverkas av ett antal korsande processer, vertikala i figur
4.8. Dessa är ytmontering (SMT), produktionsteknik, provningsteknik, service
och underhåll samt kvalitetssäkring, dock ej inritad i figuren. I september 1999
ändrades organisationen något. Den ovan nämnda kvalitetsprocessen blev ald-
rig en process utan är idag fördelad inom microfabrikerna genom kvalitetsin-
genjörer. Processen för ytmontering (SMT) har gått från att helt vara en tvärgå-
ende process till att organiseras som både en microfabrik och en process. Den-
na duplicering genomfördes på grund av att två microfabriker har egen ytmon-
tering och att de andra microfabrikerna inte har kompetens nog för att driva eg-
na. Processen säkerställer då att resurserna utnyttjas optimalt. Lösningen be-
traktas dock som temporär och skall, genom kompetenshöjning, återgå till att
vara en process inom TTC.
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4.6.1 Processtruktur på Gävleenheten
ERA/PG har under det senaste året arbetat med att definiera processer och ut-
veckla ett anpassat verksamhetssystem. En central avdelning har i uppgift att
förhindra att någonting ”hamnar mellan stolarna”. Det gör de genom att klart
definiera vad de kräver av respektive processägare. Detta motsvarar tre doku-
ment som beskriver processernas verksamhet; processkarta, processbeskrivning
samt gränssnittsbeskrivning.

På övergripande nivå har ERA/PG definierat Ledningsprocesser, Operativa
processer samt Övriga huvudprocesser. De intressanta processerna för detta ar-
bete finns under Operativa processer. Processkartan för denna huvudprocess är
illustrerad i figur 4.9. De processer som inte ligger i produktionsflödet, exem-
pelvis Teknologiutveckling i figuren nedan, kan betraktas som stödprocesser
till de operativ processerna, och skall inte förväxlas med processerna i Övriga
processer på företagsnivå. De processer i figur 4.9 som inte är självbeskrivande
är NPI vilket motsvarar New Product Introduction samt Repair RC vilket mot-
svarar Repair Center och deras reparation och servicefunktion av ERA/PG:s
produkter.

Figur 4.9 Processkarta för de operativa processerna vid
ERA/PG (Ericssonmaterial)

Processen Tillverkning i figur 4.9, har kommit längst i processarbetet och be-
traktas inom ERA/PG som en mall för hur övriga processer skall administreras
och ledas. Detta arbete fördjupar sig i materialförsörjningsprocessen eftersom
det är i en del av den examensarbetets uppdrag ligger.

Ett flitigt använt uttryck inom ERA/PG är att sprida ”best practice”, vilket be-
tyder att det som fungerar bra i en microfabrik eller process skall spridas till öv-
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riga för att alla skall kunna dra fördelar av förbättringar i arbetsmetoder. Det
innebär självklart inte att arbetssättet skall kopieras rakt av, utan det skall an-
passas till den egna verkligheten. Det kan även innebära att det som fungerar
bra i en microfabrik eller process inte alltid kan appliceras på andra microfabri-
ker eller processer.

Genom att sätta fokus på organisationens processer samt att sprida ”best practi-
ce” inom ERA/PG kommer kravet på samarbete mellan de olika processerna att
öka. Till sin hjälp finns idag nätverk på koncernnivå, där personer från liknande
processområden träffas och utbyter information och kunskap. En jämförelse av
processerna inom ERA/PG utförs för att kunna avgöra vad som verkligen är
”best practice” för införandet av processledning inom fabriken. Sidohandleda-
ren till detta arbete; Magnus Bergqvist, och den kunskap han besitter är i detta
avseende ovärderlig eftersom han både är delprocessägare och teamledare för
processledningsteamet. Detta ger honom en god insikt i hur andra processer
fungerar och han kan därmed jämföra dem.

Då inköpsfunktionen för produktionsmaterial flyttas till olika organisatoriska
enheter kommer behovet av enkel och korrekt kommunikation att bli avgöran-
de. Att inköparna kommer närmare sina kunder i materialförsörjningsprocessen
innebär att arbetet kommer att ske i team, där individerna kommer från olika
funktioner, linjeorganisationer och yrkeskategorier samt har olika uppfattning
av kundbehov. För att samordning och kommunikation skall ske på ett effektivt
sätt, både inom och mellan olika team, måste rutiner skapas för hur detta skall
ske. En undersökning av hur strukturer från informella nätverk, vilka vi vet
fungerar effektivt i dag, kan föras över till formella nätverk, kan visa hur nät-
verk skall byggas upp.

Materialförsörjningen, den del detta examensarbete behandlar, var vid uppdra-
gets början helt organiserad som en stödfunktion till TTM och TTC, se figur
4.8. Avdelningen för inköp består av funktionerna inköp standardmaterial
(PG/IE), inköp system (PG/IB), investering och inköp icke produktionsmaterial
(PG/IF), processutveckling och IS/IT (PG/IU), kvalitetssäkring (PG/IQ) samt
materialhantering (PG/IM), enligt figur 4.10.
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Figur 4.10 Materialförsörjningens organisation före 1 sep-
tember, 1999 (fritt efter Ericssonmaterial)

Med en funktionell organisation har inköparens syn på vad en produkt är bestått
i att betrakta den komponent han eller hon köpt in, istället för att ha den slutliga
produkten från ERA/PG i fokus. Att flytta ut till microfabrikerna gör inköparen
mer medveten om de problem produktionen kan bli utsatt för om inte inleve-
ranserna fungerar eller om inköpta komponenter inte uppfyller ställda kvali-
tetskrav.

4.6.2 Materialförsörjningsprocessen
Från och med den 1 september 1999 organiseras inköpsavdelningen om till en
processorienterad enhet, där funktionerna PG/IB samt PG/IE flyttar ut till mic-
rofabrikerna. Detta innebär att de kommer, likt de vertikala processerna i figur
4.8 ovan, ingå i en vertikal process över TTM och TTC. Organisatoriskt kom-
mer inköparna att tillhöra olika microfabriker, åt vilken de utför alla inköp.
Syftet med denna omorganisation är knyta inköparna närmare produktionen,
det vill säga de interna och externa kunderna, för att på så sätt uppnå en ökad
förståelse för de behov inköparna har att fylla.

Förändringen ovan innebär olika mindre och större förändringar, beroende på
person. För de som inte ingår i inköpsfunktionen är det en liten förändring. För
de direkt inblandade är det att betrakta som en förändring av andra ordningen
eftersom det är en principiell förändring av arbetsformer, beteende och tänkan-
de. Förändringen är dessutom initierad utifrån vilket också är ett tecken på en
andra ordningens förändring. (Ahrenfelt, 1995) I detta fall är det de centrala
produktenheterna (PU) som tillsammans med vissa stora microfabriker på
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ERA/PG har initierat förändringen. Processledningsteamet och styrgruppen,
Team Sourcing, ansvarar för organisationsförändringen.

Ett viktigt syfte med att skapa en tvärgående process är att se till att den kom-
petens varje inköpare besitter när det gäller inköp av en viss komponent sprids
till varje microfabrik. En annan anledning till processorganisation är att den
skapar ett naturligt forum där man tack vare olika bakgrund, yrkeskategorier
och kompetens kan finna lösningar till problem med den existerande material-
försörjningen.

Team Sourcing, ansvarig för materialförsörjningsprocessen, har en processäga-
re och ett antal delprocessägare i enlighet med processtrukturerna i figurer 4.11
och 4.12 nedan. Implementeringen av detta team och andra underliggande pro-
cessteam skall ske parallellt med pilotgruppen i detta arbete. Pilotgruppen skall
arbeta inom delprocessen Materialanskaffning.

Figur 4.11 Processkarta för materialförsörjningen vid ERA/PG
(fritt efter Ericssonmaterial)

Delprocesserna i materialförsörjningsprocessen, illustrerade i figur 4.11, inne-
fattar följande:

• Materialanskaffning, säkrar återanskaffningen av material på kort sikt. Pi-
lotgruppen Team Försörjningsmodeller (TFM) ingår i denna delprocess.

• Materialhantering, innefattar all fysik hantering av produktionsmaterial.
• Leverantörsbetalning, hanterar med fakturor och betalning till leverantör.
• Kapacitetssäkring Leverantörer, säkerställer att leverantörer har förutsätt-

ningar för att leverera efterfrågad kapacitet på lång sikt.
• Sourcing Produktionsmaterial, delas ned ytterligare och beskrivs nedan.
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Sourcing Produktionsmaterial

Av figur 4.11 framgår att delprocessen Sourcing Produktionsmaterial är en
stödprocess. Processen tar fram godkända leverantörer vilka materialförsörj-
ningsprocessen kan använda sig av vid köp och avrop av material. Inom Sour-
cing Produktionsmaterial finns fyra identifierade delprocesser, se figur 4.12,
vilka är följande:

• Godkänna och välja leverantör, skapar en så kallad Preferred Supplier List,
en lista över vilka leverantörer Ericsson föredrar att samarbeta med. Denna
lista tas fram på koncernnivå men ERA/PG arbetar fram sina egna rekom-
mendationer, vilket skapar ett behov av denna delprocess.

• Godkänna leverantörens produkt och process, godkänner produktkvalitet
och processkvalitet hos leverantören.

• Avtal, hanterar avtalen mellan ERA/PG och leverantörer.
• Leverantörssamverkan och kvalitetssäkring, verifierar att tillgänglighet och

effektiva logistiklösningar finns, samt att de levererade komponenter upp-
fyller satta kvalitetskrav.

Figur 4.12 Nedbruten Sourcingprocess (Ericssonmaterial).

4.7 Utveckling av processtänkandet
Undersökningen av materialförsörjningsprocessen och hur dess processägare
och delprocessägare betraktar sitt arbete, genomförs för att få en klar bild av
hur det verkligen är och om de processkartor och beskrivningar som finns
verkligen stämmer. Utveckling och förbättring av resultatet av denna undersök-
ning genomförs genom medverkan i Team Sourcing. Samtidigt genomförs en
fallstudie av pilotgruppen TFM, för att undersöka vilka viktiga faktorer ut-
vecklingen av processtänkandet har vid uppstart av en processförbättrings-
grupp.
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5 Arbetsgrupper – en fallstudie
I detta examensarbete genomförs en fallstudie för att undersöka vilka påver-
kande faktorer uppdragsgivaren måste beakta under implementering av pro-
cessförbättringsgrupper. Utifrån en analys av behov och studie av gällande för-
hållanden, tillsätts en processförbättringsgrupp. Med nödvändig introduktion
och utbildning blir denna en målstyrd arbetsgrupp. Efter genomgång av utbild-
ning och utvärdering av implementeringsarbetet, presenteras resultatet av grup-
pens arbete och uppfattning om implementeringen.

Målsättningen är att belysa vad det innebär att skapa en processgrupp och skapa
en mall för framtida implementering av processförbättringsgrupper. Under
implementeringsarbetets gång kan tidsaspekten göra att skapandet av gruppen,
det vill säga grupprocessen, måste lämnas utanför. Den formella processtruktu-
ren för hela ERA/PG beaktas dock vilket möjliggör ett mera generellt använ-
dande av mallen framöver. Dessa processförbättringsgrupper skall forma nät-
verk, se kapitel 3.7, med syfte att sprida ”best practice” inom sitt område.

5.1 Behov av en förbättringsgrupp
I empirikapitel 4.6.2, noteras de nya förutsättningar inköpare och Team Sour-
cing får i och med den nya organisationen införd den 1 september 1999. Genom
detta har ett tydligare behov för processrelaterade arbetsuppgifter skapats, och
det är av intresse att processorientera för att se hur arbetet verkligen skall be-
drivas.

Inköpsfunktionen, tillsammans med Team Sourcing, har arbetat fram material-
försörjningsmodellerna beskrivna i kapitel 4.4.1, men ingen naturlig kontakt
har, fram till nu, knutits med personalen som använder dem. Genom skapandet
av en naturlig kontaktmöjlighet konkretiserats möjligheter för ett tydligare ar-
betssätt för förbättringar inom området. Det gäller samtidigt för utpekade an-
svariga att skapa ett arbetssätt för förbättringsarbete inom materialförsörjnings-
processen, trovärdigt för andra.

Microfabrikerna vill skapa förutsättning för spridning av ”best practice” inom
gemensamma kompetensområden, där materialförsörjningen är en av dem. Ge-
nom lämplig representation i en förbättringsgrupp skall detta vara möjligt.

Materialförsörjningen påverkas av andra processgrupper och förändringspro-
jekt, på olika sätt. Andra processgrupper kan vara de som arbetar i anslutning
till materialförsörjningsprocessen. Förändringsprojekt kan vara från exempelvis
Bright Light. I skrivande stund pågår ett projekt inom Bright Light för framtag-
ning av vilka besparingspotentialer som finns inom materialförsörjning. En del
i det projektet är att kartlägga processen för att hitta styrkor och svagheter. Det
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gäller nu att få ordning på materialförsörjningsprocessen genom strukturering
av förbättringsarbetet.

5.2 Vad innebär gruppimplementeringen
Vid en processorientering av organisationen är det av största vikt att alla in-
blandade är införstådda med vad förändringen kommer att innebära. Ur ett led-
ningsperspektiv är det av vikt att vara införstådd i vad som kommer att krävas
av ledningsgruppen för att införandet skall fungera. Sett ur ett grupperspektiv är
det av största betydelse att hitta enkla arbetsformer vilka kan göra gruppens ar-
bete effektivt och samtidigt stimulerande.

Enligt Egnell (1995) är ledning av processimplementering en viktig del för att
inte hela arbetet skall misslyckas. Betydelsen av engagemang och prioritering
är något han också betonar. Gruppen berörs i praktiken av två ledningsgrupper,
det är styrgruppen Team Sourcing och delprocessgruppen för materialanskaff-
ningen. Gruppen påverkas av hur ledningen, både i ovanstående delprocess
Materialanskaffning och även i därpå överliggande process Materialförsörjning,
kommunicerar mål och gränssnitt till delprocesserna. Gruppens intressenter be-
skrivs i figur 5.1.

Figur 5.1 Gruppens intressenter (eget material)

Coaching är något Team Sourcing också skall arbeta med för att skapa förut-
sättningar för gott resultat och engagemang inom respektive processförbätt-
ringsgrupper. Coaching är även något ERA/PG använder i sina ROM-team, se
empirikapitel 4.3 för beskrivning av ROM, men för processer är rollen inte lika
klart definierad, vilket kan ge skillnader i engagemang och utveckling av de
olika grupperna.

Delprocessägare för materialanskaffningsprocessen Jennie Johansson, tillika
vår handledare i examensarbetet, är väl insatt i vad implemeteringen av grup-
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pen innebär, vilket ger största möjliga förutsättningar för att göra detta i hennes
delprocess, Materialanskaffningsprocessen. Processkartläggningen av denna
ger flera parallella flöden beroende på materialförsörjningsmodell, se figur 2 i
appendix B för detaljer. Det är med förbättring av dessa parallella flöden grup-
pen skall arbeta.

Kvalitetsavdelningen för inköpt material, en avdelning mer eller mindre direkt
berörd av arbetet gruppen undersöker, har en väl fungerande verksamhet och
behöver klara gränssnitt mot gruppens arbete. Hur detta utfaller kommer att
framgå av processdokumentationen. En naturlig kontakt mellan dem ger goda
förutsättningar för att inget missas och gott samarbete.

Produktionsplaneringsprocessen är en annan process vilken påverkas av grup-
pens arbete eftersom de har gemensamma gränssnitt. Det gäller att göra proces-
sägaren för produktionsplaneringsprocessen medveten om gränssnittet och göra
det klart och tydligt.

Det resultat gruppen skapar används av microfabrikerna samtidigt som repre-
sentanter i gruppen är från microfabrikerna. Det är på microfabrikernas upp-
drag förbättringar skall göras. Gott samarbete med microfabrikerna och dess
ledning är mycket betydelsefullt eftersom de är slutanvändarna av gruppens re-
sultat och samtidigt de som ger gruppen resurser. Representationen från micro-
fabrikerna säkerställer att detta fungerar om kommunicering av gruppens arbete
fungerar.

Leverantörerna ERA/PG använder sig av är också intresserade av vad gruppen
kommer fram till eftersom de skall klara av att uppfylla det försörjningsmodel-
lerna specificerar. Genom ett nära samarbete och/eller god kommunikation med
leverantörsansvariga inköpare säkerställs detta. Det kan eventuellt vara nöd-
vändigt att, längre fram i tiden, involvera inköpare i gruppens arbete för att till-
godose leverantörernas intressen.

Om processförbättringsarbetet för gruppen utfaller väl, kommer ERA/PG att
kunna framhålla nya försörjningsmodeller och utvecklingen av gamla för Erics-
sonkoncernen. ERA/PG eftersträvar att erhålla Light House, vilket detta pro-
cessförbättringsarbete kanske kan bidra till.

För att jämföra implementeringen av gruppen har vi till vår hjälp en delproces-
sägare och samtidigt ansvarig för ett processledningsteam, Magnus Bergqvist.
Han ger oss jämförande information vad beträffar processaspekter. Denna in-
formation används för att undersöka hur väl gruppen och materialförsörjnings-
processen fungerar och även för att undersöka likheter och skillnader i förut-
sättningar för processarbete. Genom regelbundna möten med honom skapas en
gemensam nomenklatur vilken också delvis redan är inarbetad hos ERA/PG.
Erfarenheter från praktiska fall och teorierna ger ömsesidigt utbyte.
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5.3 Sammansättning av Team Försörjningsmodeller
Eftersom merparten av vårt examensarbete är förlagt till materialförsörjnings-
processen finner vi det också naturligt att genomföra fallstudien inom denna
process. Genom diskussion med Jennie Johansson kom vi fram till att fallstudi-
en skulle genomföras på en grupp med ansvar för att förbättra de försörjnings-
modeller ERA/PG håller på att införa, se kapitel 4.4.1. Enligt Clifford och So-
hal (1998), kapitel 3.6.2, är ett av de vanligaste felen vid introduktion av denna
typ av arbetsgrupper att gå ut i verksamheten och forma fel grupp för arbets-
uppgiften. Med Jennie Johanssons kunskap om de aktuella försörjningsmodel-
lerna samt om de berörda yrkeskategorierna kunde detta undvikas.

Gruppen benämns Team Försörjningsmodeller (TFM) och att valet föll på den-
na grupp beror på att försörjningsmodellerna just nu införs med en allt högre
intensitet. På grund av detta är det av största vikt att en grupp börjar arbeta med
hur modellerna fungerar för att komma med eventuella förbättringsförslag. Mål
och arbetsuppgifter kommuniceras på ett tillfredsställande sätt till TFM för att
klargöra deras syfte. Med Jennie Johansson som delprocessägare finns goda
förutsättningar för bra ledning och spridande av engagemang. Målnedbrytning
för uppgiften till TFM är realistisk att genomföra i och med god kompetens och
insikt i examensarbetet.

Eftersom examensarbetet sträcker sig över en relativt begränsad tid när det
gäller gruppimplementering och organisationsförändringar, har vi använt enk-
last möjliga implementeringsmetod. Det innebär att en teamledare har erhållit
uppdraget att leda gruppen och utifrån kompetensbehov och representation från
microfabrikerna har gruppmedlemmar utsetts av vår handledare och tillika an-
svarig delprocessägare för ovanstående delprocess materialanskaffning. Någon
genomgång av grupprocess, med rollfördelning och liknade, har av tidsbrist
därför inte behandlats i TFM.

Inledningsvis är inköparna ute i microfabrikerna inte inkluderade i TFM efter-
som kompetensen inte är efterfrågad. De kommer mycket troligt att beröras av
vad TFM kommer fram till och eventuellt även involveras mera regelbundet i
gruppens arbete. Framtida arbetsuppgifter i TFM får visa om kompetensen är
nödvändig att inkludera i gruppen.

Systemansvariga för inköps-, planerings- och produktionssystem kan vara in-
tressenter eftersom arbetet inom TFM identifierar förändringar som kan förbätt-
ra arbetet vid materialförsörjning. Det kan exempelvis även innebära nya sys-
temstöd för inköp eller planering. Representation från PG/IU, avdelningen för
systemstöd, säkerställer att denna information hanteras på rätt sätt.

Sammansättningen TFM påverkas av hur ledningen, både i ovanstående del-
process Materialanskaffning och även i därpå överliggande process Material-
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försörjning, kommunicerar mål och gränssnitt till delprocesserna. Se figur 5.2
för illustration av processtrukturen aktuell för TFM. Se figur 5.2 för illustration
av processtrukturen aktuell för TFM.

Figur 5.2 Processtruktur för Team Försörjningsmodeller
(eget material)

Resurser inom ERA/PG är en ständig brist, vilket påverkar tillsättningen av
gruppmedlemmar till förbättringsarbete av olika slag. TFM får själva, efter den
inledande tillsättningen, utse eventuella nya gruppmedlemmar utifrån kompe-
tensbehov och representation. Det är viktigt att resurssäkring sker från respek-
tive representants chef. Genom en diskussion inom TFM och presentation av
önskemål och krav, finns förutsättningarna för att gruppen besitter den kompe-
tens och representation den behöver.

5.4 Utbildning till en fungerande processförbättringsgrupp
Eftersom vi saknar fackkunskap inom de områden ERA/PG arbetar, är det na-
turligt att ta en underlättande roll i processarbetet. Underlättandet kan också
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användas i andra mera generella avseenden såsom kommunikation, dokumen-
tation, etcetera. Vår roll som underlättare ger oss möjlighet att fördela ansvar
inom gruppen på ett enkelt sätt. Vi kan ta stort ansvarsområde inledningsvis för
att senare flytta över mer och mer till gruppmedlemmarna.

Gruppen kan påverkas av olika kompetensnivå hos de ingående representanter-
na. En inledande undersökning kan vara ett alternativ för att minska effekten av
detta men alla bör ha möjlighet att vara med i denna form av arbetsgrupp efter-
som de behandlar sådant de är experter på, nämligen deras eget arbete.

En del i arbetet med TFM är att utbilda gruppen till en grundläggande nivå i
processkunskap, det vill säga hur processer definieras, vad deras syfte är, vilken
betydelse in- respektive utdata har, hur kartläggning av processer sker, etcetera.
Denna utbildning skall även kunna användas i framtiden för implementering av
nya processförbättringsgrupper inom ERA/PG. En annan viktig aspekt är att
tydliggöra målet med processorienteringen av materialförsörjningen, vilket är
att öka organisationens logistiska effektivitet, se kapitel 3.3. De förbättringsför-
slag gruppen tar fram skall leda till att försörjningsmodellerna blir effektivare
och enklare att använda. Utbildningen består av ett material framtaget för ge-
nomgång vid ett och samma tillfälle vilket ger en introduktion till gruppska-
pandet utifrån ett gemensamt perspektiv. Vid detta tillfälle genomgås ett ”case”
där processkartläggning av en semesterresa görs. Denna knytning till vardagen
skall skapa insikten att processer inte är någonting speciellt eller svårt.

I enlighet med resonemanget i empirikapitlet förenklas arbetsmetoderna i TFM
genom användning av andra verktyg än ROM-konceptet. Anledningen till detta
är att inget onödigt engagemang skall gå förlorat för att skapa en strukturerad
och komplett, men mycket byråkratisk, rapporterings- och arbetsstruktur. De
arbetsverktyg gruppen använder istället är de sju förbättringsverktygen och de
sju ledningsverktygen. Kunskaperna i hjälpmedlen hos gruppmedlemmarna i
TFM undersöks inte i förväg utan allmän utbildning ges i samband med intro-
duktionen av dem. Ett enkelt och kortfattat material för de olika verktygen, lik-
nande det presenterat i appendix C och D, används som utbildningsmaterial
samt i strukturering av gruppens arbete och identifiering av förbättringspotenti-
aler.

Det är av intresse att notera eventuella rolltaganden vid start av gruppens eget
arbete, även om det medvetet inte är en del i själva fallstudien på grund av ovan
noterad tidsbegränsning i examensarbetet. En annan intressant aspekt att beakta
är om gruppmedlemmarna i TFM kan identifiera sitt eget arbete i processför-
bättringsgruppen, och genom detta se mervärde i arbetet för att skapa engage-
mang och prioritering. Framtiden för TFM kan dessutom bero på om denna
identifiering finns, eftersom TFM skall leva vidare även efter detta examensar-
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bete är avslutat. Genom tidigare nämnda utvärdering hoppas vi kunna identifie-
ra förutsättningar för detta.

5.5 Utvärdering av implementering
Utvärderingen av arbetet tillsammans med, och inom gruppen, sker genom två
olika ”enkäter”, se appendix F. En enkät med ett begränsat antal frågor för att
säkerställa att några intressanta frågor för detta examensarbete besvaras. Den
andra ”enkäten” är egentligen ett blankt blad med tre rubriker; positivt, negativt
samt tips. Den har gruppmedlemmarna haft tillgänglig under hela tiden de har
arbetat tillsammans. Syfte med den är att fånga upp synpunkter på vägen som
lätt kan glömmas när den slutliga utvärderingen skall göras.

5.5.1 Betydande förutsättningar för utvärderingen
Det begränsade antalet deltagare i gruppen gör att en sammanställning påverkas
mycket av respektive respondent. Allmänna eller genomgående kommentarer
värderas därför högre än enskilda synpunkter. Alla noteringar är dock intres-
santa. Motivet till varför inte diskussioner eller intervjuer används för utvärde-
ring är tidsbrist hos gruppmedlemmarna i TFM.

Valet av representanter i TFM spelar roll eftersom de representerade microfab-
rikerna har naturligare kontakt med TFM än de som inte är representerade.
Detta innebär att generaliseranden inte kan göra över microfabriksgränserna.

Coachen kan skapa det nödvändiga förtroendet gruppen behöver och samtidigt
skapa en förståelse för sin egen situation i den övergripande delprocessen ge-
nom medverkan. Kommunikationen från gruppen är därför beroende av delta-
gandet hos coachen.

ERA/PG har naturligtvis en betydande roll i organisationsförändringar, även
vid processintroduktion. Gruppen TFM berörs inte direkt av detta men det kan
indirekt påverkas eftersom Team Sourcing kan beröras av bristande coaching
från fabriksnivå, det vill säga från ERA/PG. Genom att reflektera efter möten
med Team Sourcing återförs synpunkter på deras arbetet, både i relation till
TFM och till processarbetet för deras egen del.

5.6 Fallstudiens resultat
Analysen av TFM och dess framdrift bygger på våra egna observationer vid
gruppens arbete samt från enkäter från under och efter implementeringstiden.

Delprocessägarna i Team Sourcing får, utifrån det faktiska arbetsflödet, struk-
turera upp sina respektive delprocesser för att kunna ge sig möjligheter till att
förstå processer och sedan fungera som coacher till underliggande processför-
bättringsgrupper.
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Team Sourcing måste även ta tag i sina processuppdrag för att starta arbetet
med processförbättringsgrupper. Genom att eftersträva förståelse och göra sin
processkartläggning uppnås detta. Utbildning och, exempelvis, workshops eller
”cases” skapar förutsättningar, men det kräver även engagemang och eget in-
tresse. Efter detta kan tydlig målnedbrytning ske och förbättringsgrupper till-
sättas.

5.6.1 Team Försörjningsmodellers berättigande
Gruppens uppgift är att finna förbättringspotentialer hos existerande försörj-
ningsmodeller och vidarebefordra dessa till respektive microfabrik. I en proces-
sorienterad organisation, med delegerade befogenheter och ansvar, måste före-
tagets logistiska lösningar kännetecknas av enkelhet. Genom att försörjnings-
modellerna blir enklare att använda reduceras risken för att misstag orsakade av
den mänskliga faktorn skall uppstå. Vår uppgift som underlättare var att ge
TFM verktyg för att finna problem och förbättringsförslag.

Kommunikation med omgivningen kommer att bli en av gruppen viktigaste
uppgifter, helt i enlighet med Egnell (1995). Det gäller att hitta kommunika-
tionsrutiner anpassade till gruppens önskemål och förutsättningar. Hur kommu-
nikationen mellan gruppen och dess omgivning skall ske valde vi att lösa i sam-
råd med gruppen och delprocessägaren. Behandling av ärenden av mera över-
gripande karaktär än gruppen kan hantera lämnas till delprocessägaren för vida-
re hantering eller kommunicering i Team Sourcing.

Det gäller att microfabrikerna får tydliga önskemål och prioriteringar från deras
linjechef, det vill säga TTC. Genom att lyfta denna fråga till ledningsnivå ges
förutsättningar för materialförsörjningsprocessen att kunna bedriva ett me-
ningsfullt förbättringsarbete. Det behövs med andra ord en koordinering och
prioritering mellan materialförsörjningsprocessen och TTC, vilket lednings-
gruppen måste göra.

Utöver kommunikation framkom vikten av att sprida information om gruppens
arbete. Detta kan ske på flera sätt, exempelvis genom att TFM:s existens görs
synlig på det interna nätverket.

Att arbetsformen kan komma att fungera visar sig av att gruppens medlemmar
anser att det saknats ett forum där liknande frågor kan diskuteras med med-
lemmar från andra delar av verksamheten. Att de personer som faktiskt arbetar
med dessa försörjningsmodeller i sin vardag också får vara med och påverka
utvecklingen upplevs också positivt.
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5.6.2 Implementeringens betydelse
TFM har i uppgift att inleda ett förbättringsarbete med ERA/PG:s olika försörj-
ningsmodeller. Deras arbete kommer att visa på eventuella brister och förbätt-
ringspotential hos nuvarande och framtida försörjningsmodeller, med en effek-
tivare och enklare materialförsörjning som övergripande mål.

Att gruppen får var med och utforma hur kommunikation skall ske mellan
gruppen och dess intressenter kommer att resultera i efterlevnaden av tagna be-
slut kommer att vara hög. Personlig delaktighet skapar mer förståelse för nya
arbetssätt och rutiner.

En viktig del för gruppens framtida arbete och utveckling är delprocessägarens
och övriga intressenters förmåga att ge gruppen befogenheter att ta sig an andra
arbetsuppgifter när nuvarande börjar bli slutförda. Det vill säga om gruppen
inte hittar egna utvecklingsmöjligheter. Det åligger delprocessägaren att disku-
tera gruppens möjligheter under gemensamma träffar.

5.6.3 Representation i Team Försörjningsmodeller
Till detta första inledande möte var sju personer kallade, men kunde endast sex
närvara. Personen som inte kunde närvara kom heller inte att närvara under
fortsättningen av TFM:s arbete. Vid gruppens inledande möte var osäkerheten
stor angående varför personerna i fråga hade blivit kallade till mötet. Vid detta
första tillfälle berättade vi samt delprocessägaren, Jennie Johansson, om grup-
pen mål och hur upplägget såg ut för den månad vi var med för att få gruppen
att fungera. Det var under detta första tillfälle vi använde det material vi tagit
fram för processutbildning.

Figur5.3 En tvärfunktionell grupp
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Hur TFM uppfattade målsättningen med deras arbete:

• En del uppfattade målsättningen som något luddig till en början, men att den
klarnade efterhand.

• En del ansåg att målsättningen framgick tydligt.

TFM bestod vid starten av tre materialhanterare, en person från inköpsutveck-
ling och IS/IT, samt två personer med allmänna logistikkunskaper. Dessa per-
soners linjetillhörighet var också skiftande. Två kom från microfabrik TRU
GSM+, en från microfabrik MDE, en från microfabrik CMS 30, en från micro-
fabrik Micro GSM, samt en från den kvarvarande stödfunktionen Inköp. Efter
det första mötet hoppade en av deltagarna av på grund av hon ansåg att hon inte
kunde tillföra något till gruppen, vilket hon också fortsatte att känna efter sam-
tal med oss och Jennie Johansson. Efter ytterligare två möten hoppade en till av
på grund av ändrade arbetsuppgifter.

Mängden medverkan i TFM är något coachen måste fundera över. En jämvikt
mellan närvaro och delegering är ett måste eftersom processförbättringsgrupper
bygger på ansvar och befogenheter, se kapitel 3.6.2. En diskussion om coa-
chens involvering och närvaro måste ske inom TFM tillsammans med denne.

TFM identifierade att det saknades viss kompetens i gruppen, och då främst
från inköpare med erfarenhet av att implementera modellerna. På grund av
bortfallet i början av gruppens arbete fann gruppen också behovet av fler mate-
rialhanterare, det vill säga personer med kunskap om det dagliga arbetet med
modellerna. Detta problem lämnas till delprocessägaren att lösa.

5.6.4 Utbildningen
Under det inledande mötet gav vi en grundläggande utbildning kring processer,
skillnaden mellan linje och process, samt TFM och dess koppling till sin om-
givning. Målet var att deltagarna skulle komma till insikt med vad det kommer
att innebära när organisationen börjar arbeta processorienterat. Målet var också
att gruppen skulle få en förståelse för vikten av deras arbete som en processför-
bättringsgrupp. Ur enkäter samt en diskussion med gruppens medlemmar har vi
kunnat skapa oss en bild av hur de uppfatta utbildningen kring processer.

Deltagarna uppfattade utbildningsmaterialet på följande sätt:

• Erhållen kunskap av utbildningen blev blandad och förståelsen för processer
uppstod inte omedelbart eller för varje deltagare.

• En del tyckte att utbildningen hade god relevans, men trodde att det skulle
behövas mer utbildning när gruppen har uppnått lite mer rutin.
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• Det case vi inkluderat i utbildningen, ”processkartläggning av en semester-
resa”, gav en begynnande förståelse för processer.

• Underlättarna hade bra kompetens inom området processer.
• En ansåg att utbildningen kan fylla sitt syfte om de som skall utbildas har

förkunskaper, annars skulle det kanske krävas ytterligare utbildning.
• En person tycke att utbildningen kändes tung, och funderade inledningsvis

”Vad gör jag här?”.

Enkätsvaren angående processutbildningen visar hur svårt det är att lägga en
utbildning på en sådan nivå att den passar alla deltagare. Vår målsättning var att
skapa en mycket grundläggande utbildning, men tydligen lyckades vi inte rik-
tigt eftersom en person funderade ”vad gör jag här?” efter första tillfället. Det
svåra är och avgöra om det beror på utbildningsmaterialet eller den pedagogis-
ka kompetensen hos utbildarna. Materialet kan fungera för inledande utbildning
för att komma igång med gruppens arbete och sedan användas igen för att re-
petera efter att gruppen har lärt känna varandra och påbörjat diskussionen kring
deras gemensamma arbete. Att utbildas i, och lära sig processkartläggning ge-
nom att använda verktyget i ett fiktivt case, ökar inlärningshastigheten jämfört
med den traditionella metoden med enskild inläsning av utbildningsmaterial.
Därefter är det lämpligt för gruppen att påbörja kartläggningen av den egna
processen.

När det gäller användandet av diverse verktyg för att finna problem och lös-
ningar till dessa problem, finns det en viktig synpunkt att lyfta fram från enkä-
terna. Utan en underlättare, eller katalysator (begrepp använt av Ericssonkon-
cernen), är det svårt att ta till sig fördelarna med respektive verktyg. Att en un-
derlättare finns närvarande, för att inledningsvis hjälpa gruppen att avgöra vil-
ket verktyg som är lämpligt att använda vid respektive tillfälle, ger en del för-
delar. Den störta fördelen är att gruppen får en inlärningsprocess i hur verkty-
gen fungerar i samband med praktisk tillämpning på ett reellt problem eller för-
bättringsförslag.

5.6.5 Gruppens resultat
Processkartläggningen av försörjningsmodellerna påbörjades med gott resultat.
Försörjningsmodell SMI (Supplier Managed Inventory), se appendix B, kartla-
des under ett möte. Inledningsvis var gruppmedlemmarna mycket osäkra över
in och ut för delprocesser. Detta visade sig framförallt i att detaljer diskuterades
fram till dess deras synsätt förändrades och fick ett mera övergripande fokus.
Det fanns även en osäkerhet på vilken detaljnivå kartan skulle ritas. En rekom-
mendation från vår sida blev att bryta ned till dess att aktiviteterna beskriver sig
själva och vänta med vidare nedbrytning till det att TFM känner sig säker på
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processkartläggning. Gruppen identifierade omgående förbättringspotentialer
hos den kartlagda modellen men gick vidare med kartläggning av de andra mo-
dellerna. COP (Call of Production) och CoW (Consignment Warehouse), kart-
lades vid efterföljande möten, se appendix B. Arbetet med processkartläggning
upplevdes mycket konstruktivt.

Efter processkartläggningen var det dags att finna problem eller förbättrings-
potentialer hos de olika försörjningsmodellerna och TFM valde att börja med
COP, eftersom var den mest kritiska för produktionen vid detta tillfälle. För att
gruppen skulle hinna prova på några verktyg under månaden vi fanns att tillgå,
fick vi forcera arbetet något. TFM fick till en början ta hjälp av brainstorming
för att finna problem hos den valda modellen. Efter att ett antal problem var
identifierade fick gruppen med hjälp av släktskapsdiagram ordna dessa i grup-
per. Dessa grupper fick sedan tjäna som input till ett relationsdiagram för att
försöka finna grundorsaken till problemen. Gruppen identifierade att kunskaps-
brist var grundorsaken till många av de övriga problemen.

Under implementeringens gång lät vi TFM använda träddiagram där ökad kun-
skap, utifrån ovan nämnda problemställning i försörjningsmodellen COP, var
det övergripande målet. Här fick gruppen genom diskussion bestämma vilka
underliggande mål som måste uppfyllas för att tillfredsställa behovet av ökad
kunskap. Nedbrytningen av trädet avslutades när gruppen klart kunde säga vil-
ka åtgärder som krävdes för att nå det övergripande målet.

Kommunikationen mellan gruppen och delprocessägaren, Jennie Johansson,
kommer att ske regelbundet. TFM bestämde, i samråd med Jennie Johansson,
att de skall träffas på ett av gruppens möten varannan vecka där gruppens
framdrift, mål, eventuella frågeställningar/problem samt framtagna förbätt-
ringsförslag skall diskuteras. Detta tillfälle är även ett forum där delprocessäga-
ren kan lyfta fram eventuella frågeställningar. Den regelbundna kommunika-
tionen kommer innebära att gruppens inte stannar av och dör ut och gör det
också möjligt för delprocessägaren att informera om gruppens uppdaterade
framgång för Tema Sourcing, vilken fungerar som styrgrupp för materialför-
sörjningsprocessen. Kommunikation av mer akut natur skall ske mellan delpro-
cessägaren och teamledaren när ett sådant behov uppstår.

När det gäller kommunikationen med respektive microfabrik poängterade vi
hur viktigt det är för var och en av gruppens medlemmar att hela tiden kommu-
nicera med sin microfabrik. Detta ansåg även gruppens medlemmar var en
mycket viktig bit av deras arbete. Denna kommunikation kan exempelvis gälla
förändringar i rutiner för respektive försörjningsmodell. Det är också viktigt att
varje enskild medlem kommunicerar ut gruppens existens och vad gruppen har
för uppdrag. Detta måste ske så att medarbetare i varje microfabrik skall veta
till vilket forum förbättringsförslag och eventuella problem, angående försörj-
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ningsmodeller, skall framföras. Då någon medlem i gruppen saknas vid ett
möte skall denna person meddelas om vad gruppen kommit fram till samt om
eventuella beslut har tagits, för att kunna kommunicera ut detta till sina medar-
betare. Detta är teamledarens ansvar att se till att frånvarande medlemmar får
möjlighet att ta del av arbete och eventuella beslut.

5.6.6 Utvärdering
Har då TFM:s medlemmar uppnått en större förståelse för processer? Här följer
en sammanfattning av hur de anser att deras processförståelse utvecklats:

• En del tycker sig ha nått lite bättre förståelse men efterlyser en repetition av
processutbildningen.

• En del anser att förståelsen har ökat men att det krävs mer rutin för att få en
djupare sådan.

• Underlättarens roll är viktig för att finna struktur och få fortlöpande åter-
koppling till processarbetet.

Har då gruppens arbete ökat förståelsen kring försörjningsmodellerna? Kom-
mentarer från enkäten:

• Ja, både förståelse och kunnande har ökat.
• Har god förståelse sedan tidigare på grund av tidigare arbete med modeller-

na.
• Har en bra teoretisk grund sedan tidigare, men det var lärorikt att rita pro-

cesskartan. Det tvingade en att tänka till.

Hur upplevde gruppens medlemmar att det var att arbeta efter vår modell? Hur
upplevdes modellen i förhållande till ROM? Här följer några kommentarer från
enkäten:

• Det känns inte som gruppen hittat ett strukturerat arbetssätt än. Men pro-
blemlösning med hjälp av brainstorming, släktskapsdiagram och så vidare är
dock till stor hjälp.

• Fungerar något enklare än ROM, men tanken bakom känns dock igen.
Känns bra att jobba så här i alla fall.

Finner man då någon vinning av grupparbetet? Här följer några kommentarer
från enkäten:

• Bättre kunskap. Ser fram emot att få vara med och införa modellerna vid
microfabriken och dela med mig av den kunskap jag fått.
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• Man får vara med från början och delge sina synpunkter. Alltför ofta sker
såna här saker ovanför huvudet på en.

• Ja, saknat någon att bolla problemen med och få stöd av andra på fabriksni-
vå. Det finns ingen tydlig ansvarsfördelning på microfabriksnivå.

• Ja, ökad praktisk kunskap om försörjningsmodellerna. Fått information om
problem jag inte var medveten om.

Avslutningsvis kan vi, i rollen som underlättare, observera att TFM:s kompe-
tens angående processtänkandet och arbetet med att på ett strukturerat sätt finna
förbättringspotentialer i de existerande försörjningsmodellerna, utvecklats
snabbare än vi från en början hoppats. En observation av mer negativ karaktär
är det faktum att på grund av att gruppen endast hade fyra medlemmar blev inte
alltid gruppen utveckling det den kunde ha varit. Detta kommer sig av att tre
stycken i gruppen visat sig var ett för litet antal för att den konstruktiva diskus-
sionen skall infinna sig. Det räckte med att en var frånvarande för att detta
skulle ske. Eftersom ERA/PG:s verksamhet är av den karaktären att personalen
ibland inte kan lämna sin arbetsplats för att deltaga i gruppens möten, bör nog
gruppens antal utökas till sju personer eller på annat sätt säkerställa att micro-
fabrikerna är närvarande. På så sätt kan den konstanta antalet deltagare vid
möten ligga kring fem personer vilket skapar bättre förutsättningar för kreativa
diskussioner.
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6 Analys och resultat
Kapitlet inleds med en analys av införandet av processledning fram till idag och
vilka förutsättningar det ger. Analysen inleds med en beskrivning av situatio-
nen inom hela ERA/PG för att avslutas med hur långt materialförsörjningspro-
cessen nått i detta införande. Kapitlet avslutas med en presentation av vad exa-
mensarbetet resulterat i, det vill säga en rekommendation för hur ledningen för
materialförsörjningen bör agera för att lyckas med det praktiska införandet av
en ny materialförsörjningsprocess.

6.1 Förutsättning för införandet av processledning
ERA/PG eftersträvar en effektivare materialförsörjning för att uppnå hårt ställ-
da målsättningar och krav, nämnda i kapitel 4. För optimering av denna materi-
alförsörjning måste hela flödet beaktas, precis enligt teorierna kring Supply
Chain Management i kapitel 3.3. Detta är också en förutsättning för att kunna
processorientera logistikflödet vilket, i dess praktiska genomförande, är upp-
draget för detta examensarbete.

Enligt Egnell (1995) är det av största vikt att företagsledningen visar engage-
mang samt aktivt arbetar med införandet av processledning. En sådan stor för-
ändring kräver också att alla inom ledningsgruppen kommunicerar ut samma
budskap och att kommunikationen inte är av engångskaraktär (Kotter, 1995).
Angreppssättet för hur ledningsgruppen väljer att införa processledning är ock-
så av största vikt för att förändringen skall bli lyckosam. Det betyder att styr-
gruppen har ett stort ansvar för om implementeringen skall bli framgångsrik
eller ej.

6.1.1 Processorientering inom Gävleenheten
Vid våra intervjuer och samtal med medarbetare från olika avdelningar har
följande bild av företagets ansträngningar framträtt.

Positiva förutsättningar och tendenser:

• Förändringsbenägenheten hos medarbetarna är relativt hög i och med bran-
schens snabba förändringstakt. Förändringar inom produktområdet gör att
det ofta pågår infasning av nya produkter samt utfasning av gamla vilket in-
nebär att arbetssätten ofta förändras.

• Projekt är ett vanligt förekommande arbetssätt vid ERA/PG vilket innebär
att tvärfunktionellt samarbete är känt för medarbetarna.

• Att det finns en vana att arbeta i projekt borde innebära att det inte förelig-
ger några svårigheter i att införa ett processorienterat arbetssätt. De båda ar-
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betssätten är snarlika, med den skillnaden att processer upprepas i tiden me-
dan projekt har en startdatum och ett slutdatum.

• Enligt vår sidohandledare, Magnus Bergqvist, finns det engagemang och
förståelse hos ledningen för ERA/PG, för hur viktigt processledning är och
hur viktigt det är att implementeringen lyckas.

• Det finns ett antal eldsjälar inom organisationen med insikten om vad pro-
cessledning innebär och hur detta kan implementeras vid ERA/PG. Det gäl-
ler att samla dessa resurser för sprida budskapet i organisationen genom att
dessa individer fungerar som kommunikationskanaler för syftet med föränd-
ringen och vad det i praktiken kommer att innebära.

Negativa förutsättningar och tendenser:

• Att införa processledning innan processägare och delprocessägare har fått en
utbildning i vad processledning innebär kan var mycket vanskligt. ”Hur kan
vi kommunicera ut en förändring om vi själva inte är riktigt säker på vad
den kommer att innebära?”, har de själva sagt. Osäkerhet kan leda till att
fatala misstag begås och när dessa måste korrigeras kan det innebära att öv-
riga medarbetare förlorar förtroendet för det ledningen försöker införa. Om
detta inträffar kommer införandet att försvåras.

• Det har framkommit att processkartan inte visar en bild av det verkliga flö-
det inom ERA/PG, utan bygger på ett modellfabrikskoncept framtagen på
koncernnivå. Det är en fara med att skapa en processkarta utifrån en modell-
fabrik eftersom det inte visar det faktiska förhållandet. Det är viktigt att
skilja på hur processer fungerar i verkligheten och hur de är tänkta att funge-
ra, eftersom det gör en stor skillnad vid processkartläggningen. Att kartläg-
ga det verkliga flödet innebär att alla har en chans att förstå och se var de
hör hemma. Om inte kartläggning görs med utgångspunkt från verkligheten
kan det leda till att medarbetarna försöker hitta förbättringsmöjligheter uti-
från något som inte visar en korrekt bild. Kommer ”förbättringen” då att
skapa en förbättring eller en försämring?

• De potentiella konflikter som finns mellan Gävleenheten och respektive
PU/BU (product unit/business unit) kan komma att bli en stor komplikation
när det gäller att få processarbetet att fungera. Om respektive microfabriks
PU/BU ställer krav på dedicerade resurser till den egna produkten kan re-
surs- och kompetensfördelningen bli ojämn, det vill säga det PU/BU som
besitter störst makt får flest resurser. Kan leda till att ERA/PG:s produktion i
helhet suboptimeras och att kompetensen inte sprids mellan microfabriker-
na.

• Att ledningen i Gävle, i egenskap av styrgrupp, inte aktivt jobbar med pro-
cesser, exempelvis ledningsprocessen, kan leda till lägre motivation i övriga
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organisationen. För att medarbetarna skall förstå behovet av förändringen
behöver ledningen kontinuerligt kommunicera ut syftet.

• Att processägaren för materialförsörjningsprocessen inte sitter med i pro-
cessledningsteamet upplevs av Magnus Bergqvist som konstigt eftersom
materialförsörjningen tillhör en viktig del av processerna.

• Definitionen av övriga processer och inkluderingen av stödprocesser i Ope-
rativa processer gör processernas syfte oklart.

• Införandet har ej förberetts genom utbildning av medarbetare inom pro-
cessledning med syfte att fungera som internkonsulter vid införandet. Enligt
Engell (1995) är det viktigt att ha en intern kunskapsbank för att underlätta
införandet. Om utbildade medarbetare existerar, används de inte i den ut-
sträckning de borde för att underlätta implementeringen.

Ovanstående förutsättningar kan i vissa fall verka skrämmande sett till de åtta
punkter Kotter (1995) tar upp, beskrivna i kapitel 3.5, som anledningar till att
organisationer misslyckas med att genomför en förändring och få den att hålla.
De är också tecken på brister i kommunikation och skillnader i uppfattning av
varför, hur och vad, omnämnt av Cicmil (1999) i samma kapitel.

6.1.2 Processfokus i Team Sourcing
Undersökningen av processtänkandet realiseras genom djupintervjuerna utifrån
ett grundläggande material, vilket fungerar som ett diskussionsunderlag, se ap-
pendix E. För en sammanställning av genomförda intervjuer, se appendix G.

Utöver djupintervjuerna sitter vi med i styrgruppen för materialförsörjningspro-
cessen för att ge synpunkter på deras arbete utifrån ett teoretiskt perspektiv. Re-
flektioner och kommentarer lämnas regelbundet till processägare och diskuteras
sedan i gruppen. Genom utbildning och feed-back till gruppen, ges Team Sour-
cing förutsättningar att bli en fungerande styrgrupp inom materialförsörjnings-
processen.

Enligt Egnell (1995) har styrgruppen, i detta fall Team Sourcing, till uppgift att
leda processarbetet i materialförsörjningsprocessen. Detta kommer att kräva
engagemang och kommunikation, med ett ansvar likt det vi nämnde för styr-
gruppen för hela ERA/PG, se ovan. För att klara detta är det av största vikt att
alla inom Team Sourcing har klart för sig vad förändringen innebär och vilket
syfte den skall uppfylla på sikt.

Här nedan presenteras utfallet av de intervjuerna vi genomfört med processäga-
re och delprocessägare i Team Sourcing. Vi ger även en sammanfattning av de
observationer vi gjort under de arbetsmöten vi deltagit i. En jämförelse mellan
det faktiska arbetet och de teorier vi studerat genomförs.
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Processägaren och delprocessägarnas syn på processer samt gruppens proces-
sarbete:

• Kunskapen om processledning är mycket skiftande bland process- och del-
processägare i Team Sourcing. En delprocessägare har kunskap från tidigare
anställning, en annan har utbildat sig själv genom att studera litteratur, en
har gått interna kurser, medan övriga inte har någon utbildning eller erfaren-
het alls.

• De delprocessägare med kunskap kring processledning har beslutat sig för
att ta en coachande roll i förbättringsteam inom sin delprocess. Med detta
åsyftas att delprocessägaren inte kommer att vara aktiv i förbättringsgrup-
pen, men kommer att träffa gruppen för att avstämma gruppens framdrift
och hjälpa till att få gruppen på spåret när de har kört fast.

• Oklart hur delprocessägarna skall strukturera deras arbete eller gränser. Det
efterfrågas riktlinjer för hur processkartläggningen skall utföras och vilka
dokument respektive delprocessägare skall ta fram.

• Att existerade processkarta är framtagen utifrån en modellfabrik gör arbetet
med att uppnå processfokus mycket svårt. En del delprocessägare kan inte
relatera kartan till den verklighet de arbetar i.

• Några delprocessägare har i princip redan processförbättringsgrupper men
kallar de något annat. Dessa grupper ger ett utmärkt tillfälle för att inför
processtänkandet.

• Det har kommit ett dokumentationskrav från ERA/PG:s avdelning för verk-
samhetsutveckling, men detta har enbart lett fram till att en av delprocesser-
na har genomfört en kartläggning av sin process.

• Engagemanget från vissa delar av Team Sourcing är mycket lågt vilket ska-
par irritation hos de som är engagerade.

Våra egna observationer och reflektioner kring Team Sourcings arbete:

• Den brist på engagemang de olika delprocessägarna visar kan göra det svårt
att få materialförsörjningsprocessen att bli en fungerande process. Enligt
Egnell (1995) är brist av engagemang en av de stora fallgroparna vid infö-
randet av processledning. Om inte styrgruppen arbetar aktivt med processer
och hela tiden kommunicerar ut detta kommer inte heller medarbetarna inse
vikten av att arbeta processorienterat.

• Möten hålls där Team Sourcing ostrukturerat blandar linjeverksamhet med
processarbete vilket innebär att det blir svårt att fokusera på frågorna grup-
pen har att lösa. En processkartläggning skulle lyfta upp detta problem till
ytan och Team Sourcing skulle ha en möjlighet att skapa förbättringar inom
den egna processen (Egnell, 1995).
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• Mötesdiskussionerna kretsade ofta kring detaljfrågor. Många av dessa de-
taljfrågor skulle kunna delegeras till förbättringsgrupper under förutsättning
att processledningsarbetet kommer så lågt att det går att urskilja var behovet
av förbättringsgrupper finns.

• Den första kartläggningen är till för att skapa en bild av hur vi arbetar i dag
för att på så sätt finna problemområden som gruppen kan lösa (Egnell,
1995). Vi anser att processkartläggningen av materialförsörjningsprocessen
visade på några oklarheter i processkartan men vad värre är, att kunskap och
engagemang är bristfällig eller saknas. Detta meddelades direkt för att skapa
förutsättningar för fortsatt arbetet, men ansågs dock inte vara ett problem
från en del medlemmar i Team Sourcing, vilka hade bestämt sig för att ar-
beta vidare utifrån den felaktiga processkartan istället för utifrån verklighe-
ten.

• Genom benchmarking kan organisationer och grupper inom organisationen
lära av andra (Blomqvist & Haeger, 1996). Sett ur perspektivet ”fungerande
processledning” visar vår jämförelse mellan processer inom ERA/PG att
materialförsörjningsprocessen inte har samma goda förutsättningar för pro-
cessledning som de andra. Detta beror i första hand på bristande utbildning
och i andra hand på tidsbrist, och med det bristande engagemang. Bristen på
engagemang kan bero på för hög arbetsbelastning i linjeorganisationen.

• Team Sourcing introducerar ett nytt begrepp utan att förankra det i ledning-
en för att prata samma språk när förändring och dess syfte kommuniceras ut.
Inga klara definitioner av processägarens ansvar och befogenheter finns från
ledningen. På denna punkt gäller det att nå konsensus inom hela ERA/PG.
Kommunikation skall bedrivas i dialog för att skapa förtroende och förståel-
se (Ahrenfelt, 1995). Detta innebär att behovet av att tala samma språk är
viktigt för att inte skapa förvirring.

• Efter ett antal möten var det glädjande att se att ett visst processfokus börja-
de forma sig i mötesdiskussionerna. Om detta kommer sig av de reflektioner
vi lämnat till processägaren för materialförsörjningsprocessen går ej att av-
göra, men vi vet att processägaren uppfattade våra reflektioner som intres-
santa och lärorik läsning, men inte alltid så rolig.

Även för Team Sourcing kan någon av de åtta punkter Kotter (1995) nämner
som potentiella fallgropar vid större förändringar bli den som gör att föränd-
ringen inte fungerar. Genom en omprioritering av delprocessägarnas tid skulle
processarbetet få en struktur, för att sedan kunna växa utifrån denna. Det hand-
lar om att visa engagemang och hela tiden kommunicera med medarbetarna
(Egnell, 1995).
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6.2 En fungerande materialförsörjningsprocess
Hur skall då ledningen för materialförsörjning agera för att lyckas med att
praktiskt införa en ny materialförsörjningsprocess? Enligt resultatet av fallstu-
dien, se kapitel 5, anser vi att vår modell för implementering av tvärfunktio-
nella förbättringsgrupper fungerar, men inte utan insatser av underlättare med
kunskaper i processledning. Men detta är inte det enda problemet organisatio-
nen behöver lösa för att lyckas med införandet av processledning. Det räcker
inte med att utbilda individer i förbättringsgrupper, utan för att materialförsörj-
ningsprocessen skall uppnå status ”fungerande process” krävs mer. Det gäller
även att, genom kommunikation, överbrygga eventuella skillnader i varför, vad
och hur förändringen sker, enligt Cicmil (1999) beskrivet i kapitel 3.5.

Utifrån ovanstående redogörs resultatet av detta examensarbete, det vill säga
vad ansvarig ledning för materialförsörjningsprocessen måste genomföra och
initiera för att processorienteringen skall lyckas. Figur 6.1 nedan illustrerar hur
lösningen ser ut enligt våra rekommendationer till Team Sourcing och övriga
ledningsgrupper inom ERA/PG.

Figur 6.1 Den yttre figuren är vad vill organisationen uppnå
och den inre figuren är rotorsaken organisationen
måste lösa för att uppnå detta (eget material)
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Som det framgår av figur 6.1 ligger lösningen för införandet av en ny matrial-
försörjningsprocessen i utbildning av ledning och medarbetare. Kopplingen till
mellan utbildning och de övriga symbolerna i figur 6.1 är:

• Utbildning ⇔ Processkartläggning: genom processutbildning kan medarbe-
tarna i processförbättringsgrupper, samt i ledningsgrupper, kartlägga hur de-
ras process ser ut idag för att finna förbättringsalternativ. Att organisationen
i dag utgår från en fiktiv process kan leda till att förbättringar inte kan ge-
nomföras på grund av fel utgångsläge. Skapandet av en korrekt karta över
processen har genast tydliggjort förbättringspotentialer vid vår fallstudie,
beskrivet i kapitel 5.

• Utbildning ⇔ Organisationsförändringar: utbildning i processledning ger
ledningsgrupperna möjlighet att se vad som kommer att krävas för att pro-
cessorienteringen skall infinna sig. Ledningsgruppen kan även förbereda sig
för potentiella fallgropar genom förebyggande arbete.

• Utbildning ⇔ Logistiska lösningar: utbildning kring processtänkandet ger
medarbetarna möjlighet att avgöra hur processen ser ut för att på så sätt fin-
na lösningar för hur dessa kan förbättras, sett ur det logistiska perspektivet.
Det visar sig ofta att existerande rutiner inte stämmer överens med det dag-
liga arbetet, vilket resulterar i att de enklaste lösningar på de problem vi
upplever inte upptäcks. Det visar sig också ofta i dagliga diskussioner att det
förekommer flera olika sätt att beskriva samma arbetsuppgift. När medar-
betarens egna ”självklarheter” diskuteras i tvärfunktionella forum, kan vi
skapa en gemensam syn på dessa ”självklarheter” för att på så sätt gemen-
samt finna förbättringar i vårt logistiska flöde. Detta har även visat sig som
ett resultat av fallstudien i kapitel 5.

• Utbildning ⇔ Resurser: Ericsson lider av att det råder resursbrist inom om-
rådet processledning. Om utbildning i processledning ges ett antal medar-
betare kan organisationen använd dessa för att initiera processtänkandet i
olika grupper inom organisationen. Dessa personer kan med fördel var per-
soner med ett brinnande intresse för förändringen, vilket ofta är en stor hjälp
när de, på ett pedagogiskt sätt, vill få andra engagerade i förändringsproces-
sen.

• Utbildning ⇔ Ledning: utbildning i processledning och kommunicering av
varför, vad och hur, ger ledningsgruppen förutsättningar för att effektivt
kunna leda processflödet och förbättringsarbetet inom den egna processen.
Samtidigt ges möjlighet att kommunicera med övriga processer på ett
strukturerat sätt. En gemensam syn på förändringen och processer minskar
risken för konflikter mellan olika delprocesser.

• Utbildning ⇔ Engagemang: Om inte kunskapen finns kring den förestående
förändringen är det svårt att skapa det engagemang organisationen behöver
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för att kunna implementera processledning. Genom utbildning av medarbe-
tarna i samband med uppstart av förbättringsgrupper ges de möjlighet att,
genom lärande i samband med arbete, finna detta engagemang, vilket visat
sig vara en bra lösning, se resultatet av fallstudien i kapitel 5.

Det framgår av punkterna ovan att det krävs en hel del utbildning, på alla nivå-
er och med olika inriktning. För de flesta kan utbildning ske i samband med att
förbättringsgrupper startas upp, men det kräver resurser med kunskap i pro-
cessledning. På ledningsnivå, däremot, är det av största vikt att så många som
möjligt besitter den kunskap organisationen kräver för att få en bra start kring
förändringen. Ovanstående punkter är en rekommendation till vad lednings-
gruppen för materialförsörjningsprocessen bör fokusera på för att lyckas med
implementering av processorienteringen. Utan att skapa förutsättningar för
medarbetarna att gå från ett funktionstänkande till ett processtänkande kommer
införandet att bli mycket tungt. En fundamental förändring av organisationens
sätt att fungera måste förberedas väl och kommuniceras ut, innan ett genomfö-
rande äger rum. Utan detta kommer organisationen att famla i blindo på grund
av att medarbetarna inte kan se vad förändringen kommer att innebära för deras
arbetssituation.
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7 Diskussion och slutsats
Under vårt arbete har vi stött och blött med olika personer samt upptäckt och
kommenterat felaktigheter och brister. I detta kapitel reflekterar vi över arbetet
i sig samt resultatet av arbetet. Det har skilt sig ordentligt mellan olika delar av
arbetet men vi har försökt sammanfatta detta nedan men kanske glömt något.
Lite synpunkter och idéer finns det för framtidens processarbete för ERA/PG.

7.1 Val av använda metoder och data
Förutsättningen i vårt inledande kapitel, beträffande att organisationen och dess
struktur skulle vara given, har visat sig vara en stor felbedömning vilken vi i
efterhand får svära oss fria från. Vi har kommit in i organisationen alldeles för
sent för att kunna påverka ledningens sätt att genomföra processkartläggningen
av de olika processerna vid ERA/PG. Denna kartläggning, anpassad till Mo-
dellfabrikskonceptet, har inneburit att medarbetare har svårigheter med att
kartlägga sitt flöde på grund av att de inte känner igen sin vardag i den proces-
skarta de förväntas arbeta utifrån. En förutsättningslös processkartläggning ha-
de varit att föredra men tidsåtgången för detta hade minskat möjligheterna för
detta examensarbete att undersöka implementeringen och dess förhållanden.

För detta examensarbete har vi varit beroende av primärdata, vad beträffar den
praktiska delen hos ERA/PG. Djupintervjuer har varit den logiska möjligheten
till datainsamling. Enkäter hade inte fungerat eftersom det hade ställt krav på
förkunskaperna, vilka har varit alldeles för låga. För den allmänna processför-
ståelsen har viss sekundärdata använts, då mest i processjämförande syfte.

För att skapa en teoretisk referensram genomfördes litteraturstudier där ett stort
omfång av sökbegrepp användes. Anledningen till omfånget är att arbetet täck-
er stora teoretiska aspekter och att en övergripande teoretisk bakgrund önska-
des. Sökandet har skett på Internet, i artikeldatabaser samt på bibliotek.

Att utvärdera en implementering efter en månads arbete, där gruppen för fall-
studien, TFM, träffas fyra timmar per vecka, är inte lätt och kanske inte heller
rättvisande på hur vårt utbildningsmaterial fungerar vid uppstart av nya förbätt-
ringsgrupper. Enligt tidigare noterat gav inte våra tidsramar utrymme för några
fördjupade studie av gruppens utveckling. Vi kan ändå, utifrån våra egna ob-
servationer och enkätsvaren, fundera över implementeringen och gruppens ut-
veckling.

7.2 Processers enkelhet
Vi har i både kapitel 5 och 6 noterat att fokuseringen på materialflödet hos
ERA/PG har likheter med Supply Chain Management vilket enligt teorierna är
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en förutsättning för processorientering. Det blir utifrån detta perspektiv materi-
alförsörjningsprocessen skall utvecklas.

Processer är ingenting konstigt! De har alltid funnits där eftersom alla organi-
sationer har lyckats producera någonting kunderna vill ha. Processer är egentli-
gen bara ett nytt sätt att tänka, men det gäller att vilja göra det också.

Om kommunicering av processtänkandet och arbete med processer hade varit
tydligare från ledningshåll hade motståndet och förändringsfientligheten varit
mindre och processer hade kunnat accepterats för vad de verkligen är och inte
för vad de förefaller vara.

För att underlätta för delprocessägarna, vilka också har PU/BU hängande över
axlarna, skulle en balansering av processfokus behövas på corporatenivå. Om
inte detta finns måste ERA/PG ta ansvaret för processfokus, vilket innebär att
de får balansera fördelningen mellan produkt- och processverksamhet.

Vissa delprocessägare har använt sig av modellfabrikskonceptet för processbe-
skrivningar, vilket inte speglar det verkliga arbetssättet. Vi anser att det har va-
rit olämpligt att modellfabrikskonceptet överhuvudtaget har använts i detta fall
eftersom kartläggning av verkligheten både ger förståelse för processer och för
verksamheten i sig.

Vi har upplevt en svårigheten att anamma processkartläggning i Team Sour-
cing, vilket vi inte riktigt kan förstå. Det är ett enkelt och tydligt verktyg och
skapar ingenting annat än en beskrivning av vad som görs. Vi funderar nu på
hur nyfikenheten uppnås? Utifrån denna växer intresset.

Tidigt i arbetet såg vi att ERA/PG har använt en egen nomenklatur för process-
grupperingar. Vi tycker att de har rört till de övergripande begreppen, exempel-
vis genom att försvåra identifieringen av skillnaden mellan operativ- och stöd-
process samt så kallade ”Övriga processer”. Förutom svårigheten att se skillna-
den innebär detta också att den operativa processen liknar en flerfilig motorväg
när den i ERA/PG:s fall borde vara en kostig, utan att för den skull producera
mindre. Ovanstående hämmar i slutänden betraktelsen av verksamheten. Det är
sedan inget fel att vara processägare för en stödprocess istället för en operativ
process, eftersom de är lika viktiga.

Genom användningen av ”caset” i utbildningen med TFM har vi insett hur pro-
cessförståelse kan skapas bland dem som vill. Team Sourcing har inte givits
samma möjlighet vilket kan ha behövts, med andra ord skulle vi skulle ha kört
ett ”case” med dem också.



Diskussion och slutsats

77

7.3 Utbildningens betydelse för framgång
Teorierna beskriver att utbildning är av allra största betydelse vid organisa-
tionsförändringar (Ahrenfelt, 1995). Vi anser att kollektiv utbildning är bättre,
jämförd med enskild utbildning, vid start av processarbete eftersom processar-
betet utförs i grupp. Vi är övertygade om, och får stöd av teorierna, att kunskap
bygger på inlärning och användning. En frågeställning är då om det framtagna
utbildningspaketet skall delas upp för att maximera utbildningens mervärde för
deltagarna? Det skulle innebära en form av ”workshop”, vilket vi har använt
ytterst sparsamt av, av tidsskäl. Sammantaget skulle mindre ”korvstoppning”
och mera spridd information kanske ha givit TFM chansen att reflektera mera
över deras situation istället för koncentrera sig på ren information.

Användandet av faktiska problem istället för konstruerade uppgifter är något vi
har funderat över om det kan ha varit fördelaktigt eller skapat förvirring. Ibland
verkar de verkliga problemen och dess nedbrytning ha skapat en förvirring ef-
tersom detaljgraden har varit för fin. Samtidigt är det vår förhoppning att fak-
tiska problem har skapat mervärde i gruppen och inspirerat dem till framtida
arbetsinsatser i förbättringsarbete.

Det är även vår förhoppning att utbildningsmaterialet provas på fler grupper
framöver. Egentligen skulle vi vilja vara med i det arbetet för att skapa ett säk-
rare statistiskt underlag i denna undersökning och för att få arbeta med flera
personer, men det är inte realistiskt.

7.4 Ledningens kompetens
I och med att ERA/PG är en stor organisation, finns risken för missförstånd och
att kommunikationen inte fungerar. Företagsledningen måste därför ta tag i
uppgifter anställda inte kan arbeta med utan risk för missförstånd, det vill säga
sådant där hela organisationen behöver riktlinjer och vägledning. Oklarheten i
kommunikationen angående exempelvis ansvar, befogenheter och krav i sam-
band med processer, har varit ogynnsam. Ledningen måste ta sitt ansvar för
detta!

Vi har identifierat en viss konflikt med andra förbättringsarbeten, exempelvis
Bright Light. Vid processintroduktion och processförbättringsarbete är det vik-
tigt att ge processägare och medarbetare chansen att arbeta med processer och
inte köra över dem genom, exempelvis, ett Bright Light-projekt. Det gäller att
använda företagets interna kompetens på bästa sätt, inte bara på det mest kritis-
ka sättet.

Enligt teorier och en utredning av Kotter (1995) finns det redan kända fallgro-
par för implementering av processer, men det förefaller som om ERA/PG inte
har undersökt detta i förväg. Vetskapen om de åtta punkterna Kotter noterar
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hade med största sannolikhet skapat större förståelse för förändringen och givit
ett positivare resultat. Vi är övertygade om detta.

Efter reflektioner på möten där vi varit närvarande samt ovan noterade brist på
engagemang, har vi insett betydelsen av den inställda Kick-off som inlednings-
vis var tänkt för styrgruppen Team Sourcing. Det är bra och nödvändig med en
positiv start och det har inte gruppen fått. Vi är säkra på att denna dåliga start
har gjort det svårare för delprocessägarna i gruppen att ge sig tid till att förstå
och arbeta med processer.

Betydelsen av ledning på möten med processförbättringsgrupper ökar när mö-
tesomfattningen ökar, speciellt när annat icke processrelaterat arbete också
skall behandlas. Tydliga dagordningar och möjligheter till förberedelser ger
konstruktivare möten. Ingen vill att de skall ta längre tid än nödvändigt.

Under tiden på ERA/PG har ständigt argumentet att det inte finns tid kommit
upp. Innebär det att det alltid är resursbrist eller jobbar de anställda på ERA/PG
ineffektivt? Vi tror att bristen på resurser är rotorsaken till det låga engage-
manget och därigenom ett stort hot mot införandet av processer. Mot detta
krävs det mera än förbättringsprojekt i extern regi på ett begränsat antal veckor.

7.5 Fortsatt arbete
Som avslutning vill vi att ERA/PG funderar över nedanstående punkter och
lägger upp en handlingsplan för dem. Genom att sedan genomföra denna finns
det hopp om en processorienterad organisation på ERA/PG i framtiden.

Punkterna är:

• Viktigt att prata processer, och det behövs genom hela organisationen.

• Klara prioriteringar från ledningsgruppen för att inte strategiskt och taktiskt
arbete, det vill säga processer, får mindre resurser än produktionen.

• Lägg modellfabrikskonceptet åt sidan, åtminstone under processarbetet.
Tanken med konceptet är bra men går inte att kombinera med processorien-
teringen. Processförbättringar kan utan problem sträva åt att göra ERA/PG
till en modellfabrik, men först efter inarbetat processtänkande.

• Jobba processorienterat mot PU/BU för att skapa förståelse för ”best practi-
ce” och synergieffekter.

• Strukturera om operativa-, stöd- och övriga processer för att tydliggöra det
faktiska flödet. Börja utifrån en sann processkartläggning.

• Utbilda processförbättringsgrupper och låt dem arbeta med en definierad
process. Det innebär att kompetensen i hela organisationen utvecklas.
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Förkortningar och förklaringar

Förkortning
eller begrepp

Förklaring

3PLP ERA/PG:s beteckning på tredjepartslogistik.

AFM Assembly Flow Management. Ett utvecklat logistik-
flöde för produktion inom microfabriken TRU
GSM+.

AR Automatic Replenishment. Automatisk anskaffning
(egen översättning). Kunden ger leverantören rätten
att förutse framtida behov genom övergripande kun-
skap för en produktkategori.

Bright Light Koncernprojekt för kvalificering till utmärkelsen
”Light House”, dvs. spridare av bästa kunskap inom
koncernen.

CAP Computer Aided Purchasing, Inköpssystem vid
ERA/PG.

CM Control Manufacturing, MPS-system vid ERA/PG

CMS 30 Cellular Mobile System. Microfabrik tillverkande
transmissionsutrustning till ett annat mobiltelefon-
system i Japan.

COP Call-Off Production. Materialförsörjningsmodell
baserad på avrop från produktionen.

CoW Consignment Warehouse. Materialförsörjningsmo-
dell liknande SMI ovan där lagret ägs av leverantö-
ren till dess uttag sker till produktionen från
ERA/PG:s lager.

CR Continuous Replenishment. Försäljarkontrollerat
lager (egen översättning). Någon order behöver inte
läggas eftersom en flexibel och effektiv leverans-
kedja gör att köparens lager kontinuerligt fylls på.

Cross docking Används vid godsterminaler. Innebär att istället för
att ta emot godset, lagra det och hämta ut det vid ett
senare tillfälle så sänd det vidare direkt från in-
kommande brygga till utgående brygga utan värde-
skapande hantering däremellan.
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EDI Electronic Data Interchange. Elektronisk överföring
av affärsinformation vilken dirket kan användas i
leverantörs respektive kunds datasystem.

ERA/PG Ericsson Radio Systems AB förkortas ERA och PG
står för Produktion Gävle, dvs. Gävleenheten.

FIRO-modellen Fundamental Interpersonal Relationship Orienta-
tion. En modell för grupputveckling med olika sta-
dier.

GSM Global System for Mobile communication. Mobil-
telefonnät i exempelvis Sverige.

IHD In House Delivery. Materialförsörjningsmodell där
leverantören hanterar leveransen hela vägen in till
produktionen. Någon lagerhantering finns inte hos
ERA/PG.

IS Informationssystem

IT Informationsteknologi eller Informationsteknik

ITO Inventory Turn-Over.
Lageromsättningshastighet.

MDE Modulation Demodulation Equipment. Microfabrik
tillverkande transmissionsutrustning till ett mobil-
telefonsystem i Japan.

Micro GSM Microfabrik tillverkande äldre generationens trans-
missionsenheter till GSM i Sverige och övriga Eu-
ropa.

NPI New Product Introduction. En process för introdu-
cering av nya produkter i produktionen.

PDC Personal Digital Cellular system japanese standard.
Mobiltelefonnät i Japan.

PG/I ERA kan tas bort i vissa sammanhang. Denna för-
kortning motsvarar Produktion Gävle och avdel-
ningen Inköp. Efter I:et kan det läggas till bokstäver
för kontorsbeteckning. Detta är illustrerat i figur
4.10 i kapitel 4.6.1.

PG-team Utveckling av anställda inom produktion för
komptenshöjning och målstyrning.
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Produktgruppteam Grupper ansvariga för utveckling och samordning
inom olika gemensamma kunskapsområden.

PU/BU Product Unit / Business Unit. Centrala enheter på
corporatenivå vilka arbetar med produkter och af-
färsområden.

QR Quick Responce. Direktleverans (egen översätt-
ning), fokuserar på användningen av tiden genom
att delge lagerinformation och köpbeteenden till le-
verantörer i produktionskedjan.

Repair Center En microfabrik vilken hanterar all reparation och
uppgradering av enheter producerade vid ERA/PG.

ROM Result Oriented Management. Koncept med klara
arbetsformer och rapporteringsrutiner för utveckling
och uppföljning av framgångsfaktorer.

ROP Beställningspunktsmetod. Tekniken bygger på an-
vändning av statisktiska utfall och sannolikhetsbe-
räkningar för beräkning av beställningstidpunkt.

SDT Self Directed Teams. Självstyrande arbetsgrupper.
Grupper av anställda vilka ges större ansvarsområ-
den utöver den faktiska produktionen, exempelvis
planering av resurser.

SFT Supplier Forecast Tool. Ett Internet-baserat verktyg
för presentation av lagernivåer, produktionstakt och
prognoser för varje enskilt artikelnummer. Leve-
rantörerna har login för att kunna kontrollera sina
artikelnummer.

Single Source En leverantör av en komponent. Intressant vid val
av materialförsörjningsmodell.

SMI Supplier Managed Inventory. Materialförsörjnings-
modell där leverantören har ansvar för att lagerni-
våerna håller sig mellan min- och maxnivå.

SMT Surface Mounting Technique. En produktionsteknik
för ytmontering av kretskort.

Supply Unit Sammansättning- och leveransenhet inom ERA/PG
vilka har slutmontering, försäljning och annan
kundkontakt med de flesta marknaderna.
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Team Sourcing Styrgrupp och processledningsgrupp för material-
försörjningsprocessen.

TFM Team Försörjningsmodeller. Arbetsgrupp med upp-
gift att kartlägga och förbättra de existerande för-
sörjningsmodellerna.

Tranceiver Transmitter and Receiver. Sändare och mottagare i
samma enhet.

TRU GSM + Tone Receiver Unit GSM +. Microfabrik tillver-
kande nya generationens transmissionsenheter till
GSM i Sverige och övriga Europa.

TTC Time To Customer. Produktionsprocess. Denna är
uppdelad i de olika microfabrikerna.

TTM Time To Market. Utvecklingsprocess för produkter
inom ERA/PG.

TTT Time To Technology. Utvecklingsprocess för teknik
inom ERA/PG.

UGL Utbildning av Grupp och Ledare. Utbildning av
chefer inom ERA/PG. Sker hos Gällöfsta läroriket, i
Stockholm.

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access. Bred-
bandskommunikation.

WRN Wideband Radio Network. Microfabrik för bred-
band, dvs. nästa generations mobiltelefoni.



Appendix B

1

Traditionell materialanskaffning
Den traditionella materialanskaffningen, ett inköp, går till enligt figur 1. En pa-
rallellt gående systemvård, det vill säga underhåll av leverantörsinformation i
datorsystem, är en förutsättning för att alla inköpssystem och försörjningsmo-
deller skall fungera.

Figur 1 Traditionell materialanskaffning (eget material)

Själva inköpet och dess flöde, är en relativt lång kedja av beroende aktiviteter,
några genererade av datorsystem och andra manuella. Berörda funktioner hos
ERA/PG är, förutom materialavropare i produktionen, kvalitet, materialhantera-
re och inköpare.
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Materialanskaffningsprocessen
Detta är en delprocess i materialförsörjningsprocessen där materialtillgänglig-
heten säkerställs. Gruppen Team Försörjningsmodeller (TFM) har i inledande
uppdrag att utveckla och förbättra försörjningsmodellerna innanför den streck-
ade rutan i figur 2.

Figur 2 Processkarta för Materialanskaffningsprocessen samt
arbetsområde för TFM (Ericssonmaterial)

Materialförsörjningsmodell COP
Figur 3 visar en nedbrytning av Call-Off Production. Den är gjord av TFM, där
representanterna i gruppen arbetar med många av momenten i den.

Figur 3 Kartläggning av Call-Off Production (eget material)
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Förutom materialavropare och leveransplanerare berörs inom ERA/PG även
kvalitetsfunktion, materialhanterare, ekonomifunktion och inköpare i olika stor
grad. Ankomstkontroll och reklamationer hanterar kvalitetsfunktionen, inleve-
rans och leverans till binge hanterar materialhanteringen, slutligen hanterar in-
köpare prognoser och mätning, vilket ligger parallellt med det operativa flödet.

Materialförsörjningsmodell SMI
Figur 4 visar en nedbrytning av Supplier Managed Inventory. Den är gjord av
TFM. En representant i gruppen har praktiskt arbetar med modellen.

Figur 4 Kartläggning av Supplier Managed Inventory (eget
material)

Förutom materialavropare och leveransplanerare berörs inom ERA/PG även
kvalitetsfunktion, materialhanterare, ekonomifunktion och inköpare i olika stor
grad. Ankomstkontroll och reklamationer hanterar kvalitetsfunktionen, inleve-
rans och leverans till binge hanterar materialhanteringen, slutligen hanterar in-
köpare prognoser och mätning, vilket ligger parallellt med det operativa flödet.
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Materialförsörjningsmodell CoW
Figur 5 visar en nedbrytning av Consignment Warehouse. Den är gjord av
TFM. Ingen i gruppen har arbetar praktiskt med modellen ännu eftersom ingen
leverantör i skrivande stund har påbörjat använda modellen. Skillnaden mot
SMI ligger i framtagningen av fakturaunderlag.

Figur 5 Kartläggning av Consignment Warehouse (eget material)

Förutom materialavropare och leveransplanerare berörs inom ERA/PG även
kvalitetsfunktion, materialhanterare, ekonomifunktion och inköpare i olika stor
grad. Ankomstkontroll och reklamationer hanterar kvalitetsfunktionen, inleve-
rans och leverans till binge hanterar materialhanteringen, slutligen hanterar in-
köpare prognoser och mätning, vilket ligger parallellt med det operativa flödet.
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De sju förbättringsverktygen (7-QC)
Nedan finns en beskrivning av respektive verktyg och arbetsgången vid använ-
dandet. Svårighetsgraden varierar vilket gör vissa verktyg lättare att arbeta med
inledningsvis. Informationen är hämtad från Bergman & Klefsjö, Kvalitet från
behov till användning, Studentlitteratur, ISBN 91-44-33412-5

Datainsamling
Insamling av data eller faktaunderlag är ett mycket viktigt steg eftersom myck-
et av resterande arbete beror på det data som insamlas och sedan behandlas.
Tänk efter så att du får ett bra beslutsunderlag för den aktuella frågeställningen.

• Vad är problemet?
• Vilka fakta behövs för att undersöka detta?

Först när dess frågor är besvarade kan själva insamlingen påbörjas.

Det går att använda både primärdata  (insamlad själv) och sekundärdata (an-
vändbar information insamlad av annan för annat eller likvärdigt ändamål).

Exempel på datainsamlingar

Tabell 1 För att understryka typer av defekter som kan före-
komma

Typ Antal

Repor

Sprickor

Ofullständig

Felaktig form

Övrigt

Totalt

25

10

10

5

10

60
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Figur 1 visar ytterligare exempel på datainsamling.

Figur 1 Vid olika ursprung hos mätvärden används med för-
del olika symboler

Histogram
Denna metod används för att sammanställa stora mängder data vilka delas in i
klasser med klara gränser. Genom detta erhålls ett så kallat frekvenshistodia-
gram, dvs. ett diagram som visar förekomsten av data inom de olika klasserna.
Diagrammet visar på ett enkelt sätt hur data variera och vilka statistiska egen-
skaper data har.

Arbetsgång för framtagning av histogram

1. Bestäm beslutsvariabel, dvs. vad vill vi studera? Exempelvis tid, vikt, av-
stånd, temperatur.

2. Samla in data. Se ovan.

3. Utifrån antalet mätningar (n) bestäms variationsbredden (R), dvs. skillnaden
mellan största och minsta mätvärde, samt antalet klasser (k), riktvärde:

nk =

4. Bestäm klassgränser

5. Konstruera en frekvenstabell, se tabell 1 ovan, och ett frekvenshistogram, se
figur 2 nedan.

6. Tolka resultatet

5,0 5,5 6,0 6,54,54,03,5
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Frekvenshistogram kan enkelt tas fram i exempelvis MS Excel.

Figur 2 Exempel på frekvenshistodiagram framtaget i MS
Excel

Stam-blad-diagram

Ett annat sätt att sammanställa data är genom ett Stam-blad-diagram. I exemp-
let nedan, figur 3, har 50 mätvärden, data, i området 0 till 40 hanterats. Till
vänster om strecket hittar vi stammen, dvs. i detta fall tiotalet, och till höger
hittar vi entalet för respektive mätvärde. I detta exempel är de tre minsta mät-
värdena 3, 5 samt 6. Det största mätvärdet är 35. Indelningen av stammen är
godtycklig och skall anpassas efter det data som skall behandlas.

Summa

0 3 1

0 5 6 7 7 7 8 8 9 8

1 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 10

1 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 13

2 0 1 1 2 3 3 6

2 5 5 7 8 8 9 9 7

3 0 1 2 3 4

3 5 1

50

Figur 3 Stam-blad-diagram för 50 mätvärden.
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Lådagram är en annan variant med liknande resultat som stam-blad-diagram,
men med kraftfullare statistisk presentation. Någon presentation av denna vari-
ant finns inte i detta material.

Paretodiagram
Det kan vara många olika problem som är aktuella när undersökningar görs,
samtidigt som det kanske inte finns möjligheter att korrigera alla. I allmänhet
kan man bara lösa ett problem i taget. Paretodiagrammet visar inbördes bety-
delse och därför också vilken åtgärd som har störst korrigerande effekt.

Arbetsgång:

1. Bestämning av problem.

2. Framtagning av problemområden genom exempelvis brainstorming.

3. Datainsamling av problemområdena.

4. Rangordnas felorsakerna efter utfall enligt tabell 2.

5. Rita Paretodiagram enligt figur 4. Observera att diagrammet nedan inte
bygger på uppgifterna i tabell 2 ovan utan bara är en illustration över hur ett
Paretodiagram kan se ut.

6. Tolka resultatet.

Gruppen ”Övrigt” brukar inte beaktas i denna rangordning eftersom den inne-
håller flera grupper. Andelen fel beräknas för respektive, dvs. antalet utfall för
ett fel relateras till totala antalet fel. En ordning skulle kunna vara enligt figur 4
nedan.

Tabell 2 Sammanställning av datamaterial inför paretodiagram

Antal

Repor

Sprickor

Ofullständig

Felaktig form

Övrigt

Totalt

25

10

10

5

10

60

41,7

16,7

16,7

8,3

16,7

100

Andel
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Figur 4 Exempel på ett Paretodiagram

Ishikawadiagram
När ett problem är utvalt, exempelvis ur ett Paretodiagram, måste orsakerna till
detta problem benas ut. Till sin hjälp kan ett Ishikawadiagram användas. Dia-
grammet kallas för orsaks-verkan-diagram men också för Fiskbensdiagram,
vilket figur 5 illustrativt förklarar varför.

Arbetsgång:

1. Välj lämpligaste formatet. Orsaksbaserat diagram, dvs. ”varför inträffar
denna orsak?” för varje orsakskategori eller aktivitetsbaserat diagram,
dvs. undersök processens huvudsteg och dess grundorsaker till dess funk-
tion.

2. Skapa orsaker för felet, kallat Kvalitetsproblem i figur 5 och sedan för dess
nedbrutna delar. Detta görs genom brainstorming eller frekvenstablåer lik-
nande tabell 1 ovan.

3. Rita diagrammet utifrån framkomna orsaker och delorsaker.

4. Rubricera orsakerna, om inte 7M-diagram har använts, se nedan.

De sju M:en, Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material samt
Miljö är en lämplig grov struktur och då benämns Ishikawadiagrammet för 7M-
diagrammet. Indelningen måste dock inte vara enligt 7M. Den är beroende på
vilket problem som behandlas.

100

50

Andel fel

 Antal fel

Andel fel Antal fel
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Figur 5 Ishikawadiagram med de sju M:en.

För varje gruppering, inom de sju M:en, eller i en eget namnsatt grupp, kan fle-
ra underliggande beroendenivåer skapas. Ett underliggande fel kan bero på nå-
got annat. Genom att bena ned problemet i små beståndsdelar kan passande
förbättringsåtgärder identifieras.

Stratisfiering
Stratisfiering betyder uppdelning och används när något bra analysresultat är
svårt att få och när data kommer från flera likvärdiga källor.

Om materialet ser ut som i figur 1 ovan är det en klar fördel att dela upp mate-
rialet i två separata diagram. Helheten, det vill säga innan uppdelning av data,
kan ge en uppfattning av mätvärdets statistiska egenskaper medan en uppdel-
ning visar om det finns någon skillnad på ingående delar och på så sätt ge möj-
lighet att hitta anledningar till variation.

Uppdelning kan göras på olika grunder. Några exempel är:

Material - Leverantör

- Lager

- Tid sedan inköp

Kvalitets-
problem

Mätning Maskin Material Miljö

Management Människa Metod
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Maskin - Typ

- Ålder

- Tillverkningsställe

Operatör - Erfarenhet

- Skift

- Person

Tid - Tid på dagen

- Säsong

Miljö - Temperatur

- Fuktighet

Sambandsdiagram
Om materialet varierar mera kontinuerligt kan det vara olämpligt, eller i vissa
fall omöjligt att stratisfiera. Då är det nödvändigt att undersöka eventuella sam-
band mellan ingående mätvariabler. Variationen kan förklaras med ett samband
mellan två ingående variabler. Figur 6 visar ett samband.

Figur 6 Samband mellan variablerna temperatur och hård-
het.

Temperatur

Hårdhet
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Arbetsgång:

1. Samla in parvisa data där ett samband kan förefalla möjligt. Se exempel i
tabell 3.

Tabell 3 Exempel på parvisa data

Genomsnitts- Genomsnittlig

Kurs betyg praktik (dagar)

1 4.2 220

2 3.7 270

3 4.3 270

. . .

. . .

. . .

40 3.9 625

2. Rita ett diagram med data på x- respektive y-axeln. I allmänhet skall värdet
öka från origo.

3. Pricka in mätvärdena. Om ett värde upprepas ringas punkten in motsvarande
antal gånger.

4. Tolka data. Finns det ett samband skall en klar linje skönjas.

Det är fortfarande nödvändigt att med fackkunskap avgöra om sambanden är
realistiska. Statistik kan visa det som önskas visas, vilket kan göra att orimliga
samband förefaller förklara mätningars spridning.

Genom att betrakta en processparameter istället för resultatet av processen ges
snabbare återmatning av utfall och korrigerande åtgärders betydelse.
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Styrdiagram
Tolkningar av mätningar skall alltid göras på ett så enkelt sätt som möjligt för
att kunna ta till sig informationen. Det mest användbara presentationssätten, då
data från tillverkning skall analyseras, är styrdiagram. Idén med styrdiagram är
att med jämna mellanrum ta ut ett antal enheter och mäta kvalitetsmåttet på
dessa. Medelvärde eller avvikelse plottas in i ett diagram med gränser för övre-
respektive undre styrgräns. Utifrån dessa kan trender och systematiska fel
identifieras. Figur 7 nedan är ett exempel på styrdiagram.

Figur 7 Styrdiagram

Krav på styrdiagram:

• skall snabb upptäcka systematiska fel,
• skall inte ge falsklarm i onödan,
• skall vara enkelt att hantera,
• skall enkelt visa tidpunkten för förändring och utfall av förändring,
• skall vara ett kvitto på att processen har varit stabil,
• skall vara ett kvitto på ett lyckat förbättringsarbete,
• skall vara motivationsstärkande och återföra uppmärksamheten på proces-

sen,
• skall vara underlag för värdering av variation och bedömning av duglighet

samt
• skall vara underlag för förändringar i framtida styrdiagram.

Övre styrgräns

Målvärde

Nedre styrgräns
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Arbetsgång:

1. Välj process som skall studeras.

2. Bestäm lämplig samlingsfrekvens och storlek på provgrupp. Detta beror på
antalet möjliga data processen skapar.

3. Starta datainsamlingen.

4. Beräkna lämpliga statisktiska värden, medelvärde, avvikelse, eller liknande.

5. Beräkna styrgränser. Beror även det på processen.

6. Rita styrdiagrammet.

7. Tolka styrdiagrammet.
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De sju ledningsverktygen (7-MT)
Dessa verktyg kan användas för planering och ledning av förbättringsarbetet.
De är till stor hjälp när det gäller att strukturera problem, att prioritera olika
delaktiviteter i förbättringsarbetet samt för att säkerställa att aktiviteterna leder
till att målsättningen uppfylls. Verktyget Matrisdataanalys redovisas inte i detta
material eftersom det, på grund av sin komplexitet, kräver kunskaper inom om-
rådet multivariat analys. Informationen är hämtad från Blomqvist & Haeger,
Kvalitetsutveckling – Kunddriven verksamhetsutveckling i teori och praktik,
IHM Förlag AB, ISBN 91-86460-86-2. Pildiagrammet är hämtad från Bergman
& Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, ISBN 91-44-
33412-5.

Släktskapsdiagrammet
Ofta innebär förbättringsarbetet att vi står med vad som synes vara en uppsjö av
problem som går in i varandra på ett komplicerat sätt. Det är svårt att få en
överblick av problemen. Dessutom har medlemmarna av ett team ofta olika
uppfattning om vad som är viktigast att ta tag i.

Släktskapsdiagrammet hjälper oss att strukturera upp våra problem och idéer på
ett systematiskt sätt. Genom att gruppera olika idéer efter vad de har gemen-
samt, kan vi tydliggöra kopplingarna och nå konsensus om hur problemet
egentligen ser ut.

Metodiken är:

1. Formulera problemet i en enda mening på ett neutralt sätt. Exempel: ”Varför
lämnar våra kunder företaget och går över till en konkurrent?”

2. Låt teammedlemmarna brainstorma fram idéer som skrivs ner på Post-it
lappar. Formulera idéerna kortfattat, undvik att kritisera varandras idéer på
det här stadiet (kritisera inte överhuvudtaget!).

3. Medlemmarna placerar idéer som har något gemensamt i grupper och elimi-
nerar ”dubbletter”. Detta brukar ofta ske under tystnad. Avbryt arbetet när
”flyttningarna” börjar ebba ut.

4. Arbeta gemensamt fram rubriker för varje grupp. Fomulera rubrikerna kort-
fattat.

5. Dela upp alltför stora grupper (över 10 idéer) i undergrupper med en egen
rubrik. Låt ”ensamvargar” få egna rubriker, det är inte mängden lappar som
är avgörande.

6. Färdigställ släktskapsdiagrammet.
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Metodiken resulterar i att vi får en strukturerad sammanställning över tänkbara
orsaker till ett problem, se exempel figur 1 nedan. Genom att idéerna får flöda
fritt stimuleras alla teammedlemmarna till att var aktiva. Samtidigt kan vi
kringgå eventuella interna motsättningar eller barriärer för kommunikation. Det
hela skapar delaktighet i förbättringsarbetet.

Figur 1 Exempel på Sambandsdiagram

Relationsdiagrammet
Vilka faktorer påverkar vilka? Vad är orsak och vad är verkan? Detta är frågor
som kan besvaras med hjälp av relationsdiagrammet. Komplexa problem kän-
netecknas ofta av att ett flertal variabler påverkar varandra på ett sätt som är
svårt att förstå. Men förbättringsarbetet måste, för att vara effektivt, angripa
grundorsakerna till problemet. Genom att använda relationsdiagram kan vi reda
ut orsakssambanden mellan ett stort antal variabler. Därmed kan vi rikta fokus
på de viktigaste problemområdena istället för symptomen. Vi kan med fördel
använda input från till exempel släktskapsdiagrammet.

Metodiken är:

1. Formulera problemet inför teamet i enkel mening.

2. Placera rubrikerna/huvudproblemen i en cirkel.
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3. Välj en rubrik och leta efter orsakssamband mellan denna och alla andra ru-
briker. Ange orsakssambandet med en pil. Om sambandet är ömsesidigt, låt
pilens riktning ange det starkaste sambandet.

4. Repetera steg 3 för samtliga rubriker/problem.

5. Räkna in- och utgående pilar för varje rubrik. De rubriker som har största
antalet utgående pilar representerar i allmänhet grundorsaker till problemet
och bör angripas först. Rubriker med ett stort antal ingående pilar är en in-
dikation på resultat eller effekter av ett problem. De kan t.ex. användas för
att mäta och utvärdera förbättringsarbetet.

Relationsdiagram är ett kraftfullt verktyg, men det måste användas med urskilj-
ning. Det är viktigt att varje teammedlem har en tillräcklig kunskap om och för-
ståelse för de problem som diskuteras. Metodiken är inte ”vetenskaplig” på det
sättet att antalet pilar alltid skulle avgöra. Som vanligt gäller det att kombinera
vetenskapliga metoder med sunt förnuft. Ofta kan det vara nyttigt att få in syn-
punkter från utomstående under arbetets gång. Se exempel i figur 2.

Figur 2 Exempel på Relationsdiagram
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Träddiagram
Hur skall vi gå tillväga för att uppnå vår målsättning? De övergripande målsätt-
ningarna måste ofta brytas ner för att kunna omsättas i konkreta handlingar.
Med hjälp av träddiagrammet kan vi komma ner på en tillräckligt detaljerad ni-
vå för att förbättringsarbetet skall kunna bli angeläget och meningsfullt för alla
medarbetare. Diagrammet hjälper oss också att utföra arbetet i rätt ordningföljd,
det avslöjar logiska samband mellan olika arbetsuppgifter.

Metodiken är:

1. Formulera målsättningen i en kortfattad mening. Målet kan härledas t.ex. ur
ett släktskaps- eller ett relationsdiagram.

2. Bryt ner målsättningen i delmål eller villkor som måste uppfyllas för att nå
målet. Placera dessa till höger om huvudmålsättningen.

3. Brainstorma fram de huvudsakliga aktiviteterna som leder till att delmålen
kan uppfyllas. Placera dessa till höger om delmålen.

4. Upprepa steg 3 till dess att diagrammet har den önskade detaljnivån.

5. Kontrollera logiken i träddiagrammet genom att, från höger till vänster, för
varje aktivitet ställa frågan: ”Ifall vi gör detta, kommer vi då att kunna utfö-
ra nästa aktivitet/uppnå nästa delmål?”

Metoden säkerställer att alla medlemmar i teamet behåller kopplingen till det
övergripande målet med förbättringsarbetet. Samtidigt hjälper träddiagrammet
oss att bryta ner till synes ouppnåeliga målsättningar till aktiviteter som är kon-
kreta och möjliga att genomföra. Se exempel i figur 3.

Figur 3 Exempel på Träddiagram

Mål

Aktivitet 1

Aktivitet 1.1

Aktiviet 3

Aktivitet 2

Aktivitet 1.2

Aktivitet 1.3

Aktivitet 2.1

Aktivitet 2.2

Aktivitet 2.3

Aktivitet 3.1

Aktivitet 3.2

Aktivitet 3.3
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Matrisdiagram
Hur hänger olika saker ihop? I ett matrisdiagram kan vi jämföra två eller flera
typer av information för att se hur de är relaterade till varandra, se exempel i
figur 4 nedan. Diagrammet ger oss en systematik för att jämföra ett antal olika
handlingsalternativ, vi kan t.ex. matcha olika avdelningar eller funktioner med
valda målsättningar och metoder för att identifiera det bästa alternativet.

Metodiken är:

1. Välj ut de faktorer som skall jämföras.

2. Placera ut informationen på axlarna i en matris så att varje begrepp får en
egen rad eller kolumn.

3. Definiera symboler som beskriver förhållandet mellan varje begreppspar.

4. Färdig ställ matrisen genom att gå igenom varje begreppspar och anteckna
beroendeförhållandet i respektive ruta. Lämna rutorna blanka för begrepp-
spar som saknar inbördes relation.

5. Analysera och tolka det färdiga matrisdiagrammet.

För enkelhetens skull är det skäl att nöja sig med två uppsättningar begrepp i
matrisen, även om metodiken i sig tillåter flera.

Figur 4 Exempel på Matrisdiagram

1

2

3

4

X Y Z

= starkt samband

= medium samband

= svagt samband
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Processbeslutsdiagram (PDPC)
Hur kan vi planera implementeringen av en viss åtgärd? Ibland är det skäl att
planera för problem som sannolikt kan uppstå under en implementeringspro-
cess. Detta gäller i synnerhet saker som vi gör för första gången, dvs när vi inte
har några tidigare erfarenheter att falla tillbaka på. Processbeslutsdiagrammet är
ett verktyg för att ”ligga steget före” när ett handlingsprogram skall implemen-
teras, se exempel i figur 5 nedan.

Metodiken är:

1. Fastställ en målsättning eller en åtgärd som skall vidtas.

2. Bestäm den sekvens av aktiviteter som behövs för att uppnå målsättningen.
Lista dessa aktiviteter på nästa nivå i diagrammet.

3. Identifiera problem som sannolikt kan uppstå vid varje aktivitet. Lista dessa
problem under respektive aktivitet. Besvara med andra ord frågan: ”Vad kan
gå snett?”

4. Identifiera möjliga motåtgärder för varje problem och låt dessa utgöra nästa
nivå i diagrammet. Besvara med andra ord frågan: ”Vad kan vi göra för att
förhindra att det går snett?”

Rangordna motåtgärderna, välj ut de som anses mest effektiva och bygg in des-
sa i den nya åtgärdsplanen.

Figur 5 Exempel på Processbeslutsdiagram

Mål

Potensiellt
problem

Potensiellt
problem

Potensiellt
problem

Motåtgärd

Motåtgärd

Motåtgärd

Motåtgärd

Motåtgärd

Motåtgärd

Motåtgärd

Motåtgärd

Motåtgärd

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

#3

#1 (bästa val) 

#2

#1 (bästa val)

#3

#2

#2

#1 (bästa val)

#3



Appendix D

7

Pildiagram
Hur kan vi klara av många saker samtidigt? Pildiagrammet hjälper oss att ut-
forma en tidsplan för förbättringsarbetet. Vi kan identifiera kritiska händelser,
det vill säga aktiviteter som bromsar upp det övriga arbetet ifall de försenas.
Diagrammet visar det inbördes förhållandet mellan olika aktiviteter, i vilken
ordning aktiviteterna skall utföras samt den tid de beräknas ta, se exempel i fi-
gur 6 nedan.

Metodiken är:

1. Brainstorma fram alla aktiviteter som krävs för att utföra ett projekt. Skriv
ner dem på Post-it lappar.

2. Identifiera den första aktiviteten som måste utföras, placera den längst till
vänster.

3. Identifiera alla aktiviteter som kan utföras parallellt med den första. Ställ
frågan: ”Kan vi göra detta samtidigt som vi utför aktivitet 1?”

4. Upprepa steg 2 och 3 tills alla aktiviteter är utplacerade i diagrammet.

5. Numrera varje enskild aktivitet och gör en bedömning av tiden som krävs
(timmar, dagar, veckor, månader etc) för dess genomförande (kortaste tänk-
bara, längsta tillåtna samt mest sannolika tid).

Bestäm den kritiska kedjan, dvs de aktiviteter som, ifall de inte klaras inom ut-
satt tid, kommer att försena projektets slutförande. Kalkylera den längsta ku-
mulativa kedjan genom att addera ihop maxtiderna för varje aktivitet i kedjan.

Figur 6 Exempel på Pildiagram

1 2 3

4

6

5

7

8

9 10

11 12

2

2 4

2 1

3 2 1

2

1

2

2

Grund Stomme

Byggnads
ställning

Utsidan
färdig

Dörrar och
fönster

Indsidan
färdig

Slutbesiktn. 
och lev. 

Måla väggar
inomhus

Rörarbeten

Väggar
inomhus

Elarb.

Nod: markerar början och slut
på ett jobb.

Jobb: längden är prop. mot tids-
åtgången, som också anges med 

siffran under pilen.

Dummy: visar samband mellan jobb utan tid.

Siffror: identifierar tidpunkt för början och slut för
de olika aktiviterna.
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Frågor till processägare i Team Sourcing

Dina funderingar kring vad som kommer att krävas av er som ingår i styrgrup-
pen (Team Sourcing)?

• Stöd och engagemang
• Kommunikation och information
• Tidsperspektiv

Funderingar kring hur ”best practice” skall spridas från er process till övriga?

Fundering runt vilka arbetsmoment som kommer att bli svåra och arbetskrä-
vande?

Har du klart för dig, alla gränssnitt och vad som är processen input och output?

Kartläggningen av den nuvarande processen, är ni alla i Team Sourcing överens
om processernas utseende?

Har du funderat på sammansättningen av processförbättringsgruppen?

Vilken kan din egen roll bli i processförbättringsgruppen?

Har du funderat kring hur och vad som skall mätas för att se om förändringarna
leder framåt?

Har du en klar bild av hur den nya organisationen/processen ser ut (på pappe-
ret)?

Har du/gruppen funderat eller utfört en dokumentation av den nya processen?

• Karta
• Ansvar och befogenheter
• Rutiner
• Koppling dokumentstruktur och detaljnivå till ISO 9000

Funderingar kring utbildning av processägare och processförbättringsteamen?
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Utvärdering, Team Försörjningsmodeller
Målsättning med arbetet, exempelvis tydlighet och omfattning.

Utbildning i processer, exempelvis omfattning, svårighet och relevans.

Förståelse för processtänkandet, något som har saknats eller varit onödigt?

Förståelse och kunnande kring försörjningsmodeller, något som saknas eller va-
rit onödigt?

Egen vinning på grupparbetet (ja – vad, nej – varför inte)?

Arbetsmetod jämfört med exempelvis ROM-team, för- resp. nackdelar?

Antal extra timmar, utöver möten, nedlagd på arbete relaterat till TFM?

Arbetsbelastningen och prioritering?

(använd gärna baksidan)
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Processarbete Team Försörjningsmodeller

Positivt

Negativt

Tips

Skriv gärna på baksidan om det behövs
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Intervjusammanställning, delprocessägare
Intervjuerna har tagit mellan en och en och en halv timme. Endast en intervju
saknar dokumentering. Det beror på att den intervjun blev ett informations- och
utbildningstillfälle istället för en intervju. Totalt har sju delprocessägare och en
processägare deltagit.

Alla inom Team Sourcing är överens att det saknas kunskap för att helt kunna
tillgodogöra sig processtänkandet. Det förväntas något från ERA/PG till detta
ändamål, vilket inte kommer att tas fram. Det anser de ansvariga centralt är upp
till varje processägare.

Kunskapsbristen och begreppsförvirringen inom Team Sourcing är stor vilket
gör kommunikationen besvärlig. Detta kan vara en anledning till det dåliga dis-
kuterandet runt materialförsörjningsprocessen och deras arbetsuppgifter som
processförbättringsteam och coacher. Även en oklar vision och oklara mål med
verksamheten kan bidra till detta.

Engagemanget i Team Sourcing är skrämmande lågt. Samtidigt varnar under-
sökningar att engagemang från ledningen är det viktigaste för en lyckad organi-
sationsförändring.

Starkt fokus ligger fortfarande på linjeverksamheten. ROM-teamet tar upp
mycket av tiden och koncentrationen.

De som har grepp om sin position har planer på att ta en coachande roll i för-
bättringsteamet för deras delprocess.

Kartläggningar har inte gjorts i någon delprocess. Processägaren har inte heller
avkrävt någon processkarta, processbeskrivning eller gränssnittsbeskrivning för
respektive delprocess. Detta kan vara ett bra sätt att sätta igång arbetet. Det
skall dock inte nödvändigtvis vara delprocessägaren som skall göra jobbet. Nå-
gon annan inom delprocessen kan vara ansvarig.

Processtänkande saknar balansering på koncernnivå. Linjeorganisationen, dvs.
BU/PU, är mycket starka och påverkar mot suboptimering eftersom det inte
finns någon motsvarande fungerande ”processbevakning”.

Rollen för respektive delprocessägare i Team Sourcing är inte helt klar. De för-
växlar sina linjepositioner med det processansvar de har. Kan det bero på sam-
manblandningen av Team Sourcing och ROM-teamet? Någon begränsning av
processer till bara TTC skall inte göras. Det är fullt möjligt att arbeta över TTM
och TTC.

ROM har diskuterats flitigt. Det förefaller finnas en konflikt mellan ROM och
processer. Kan ordnas genom hårdare tag i mötena.
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Några har i princip redan processförbättringsgrupper, men kallar dem något an-
nat. I dessa fall skulle det vara enkelt att införa processtänkandet.

Suboptimering förekommer redan inom resursförsörjningen i och med allmän-
na avtal med Proffice. Det allmänna avtalet innebär att ekonomiavdelningen
endast får en faktura från Proffice vilken de sedan måste fördela ut på varje
microfabrik. Arbetsbelastningen på ekonomiavdelningen blir mycket hög. Nya
försörjningsmodeller kan ge samma effekt. Måste undersökas noggrannare av
Team Sourcing.

Modellfabrikskonceptet och dess olyckliga implementering på Gävleenhetens
processer gör det svårt att relatera kartan till det dagliga arbetet.

Diverse funderingar:

• Materialförsörjningsmodellernas betydelse för allt förbättringsarbete, kom-
mer det att fungera?

• Vilken EMC-profil skall det vara på Team Sourcing? En ECM-profil är en
metod som används inom Ericsson, för att ta fram en profil för varje individ,
för att på så sätt veta var individen står och vilken utbildning som krävs för
att individen skall nå målet för sin profil.

• Vad innebär det när varje process skall förhandla med varje microfabrik,
eller med vem skall förhandling ske?

• Hur sker prioritering av material till olika microfabriker? Vem avgör och
hur avgörs vilken microfabrik som får leverans vid materialbrist på gemen-
samma komponenter?

• Delprocessen ”Leverantörsbetalning” flyttad till Materialhanteringsproces-
sen?


